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TRE LÄNDER I DET ÖSTLIGA
PARTNERSKAPET I SYDKAUKASIEN

EU:s politik för det östliga partnerskapet inleddes 2009 och omfattar sex före detta
sovjetiska delstater: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och
Belarus. Partnerskapet inrättades för att stödja politiska, sociala och ekonomiska
reformsträvanden i dessa länder i syfte att stärka demokratisering och goda
styrelseformer, energitrygghet, miljöskydd och ekonomisk och social utveckling. Alla
deltagande länder (utom Belarus vars medlemskap dragits in) sänder ut delegationer
till den parlamentariska församlingen Euronest.

Vid sidan av arbetet inom de behöriga utskotten för utrikesfrågor och internationell
handel har Europaparlamentet en ständig delegation för förbindelserna med
Sydkaukasien (DSCA) som följer EU:s förbindelser med de tre staterna i Sydkaukasien
inom ramen för den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien, den
parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien och den parlamentariska
samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan, och övervakar det arbete som utförs av EU:s
särskilda representant för Sydkaukasien och krisen i Georgien (EUSR).

GEORGIEN

Associeringsavtalet mellan EU och Georgien, inklusive ett djupgående och omfattande
frihandelsavtal, trädde i kraft i juli 2016. Georgien har gjort avsevärda insatser för
att anpassa sin lagstiftning till EU-nivå, vilket bland annat lett till upphävande av
viseringskrav för kortare vistelser i Schengenområdet från och med mars 2017. EU
är Georgiens främsta handelspartner och står för cirka 27 % av landets totala handel
(2020). EU ger Georgien mer än 100 miljoner euro per år i tekniskt och finansiellt stöd,
med fokus på ekonomisk utveckling, god samhällsstyrning, rörlighet för människor och
utbildning.
Som en del av Team Europas insatser för att hjälpa partnerländer att hantera
de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19-krisen har Georgien erbjudits ett
skräddarsytt åtgärdspaket på 183 miljoner euro som mobiliserar en blandning av
befintliga och nya medel för att tillhandahålla befolkningen ett konkret stöd och stärka
Georgiens makroekonomiska stabilitet.
Georgiens politiska landskap och medielandskap kännetecknas av en kraftig
polarisering. Dessutom har en rad tvivelaktiga händelser under de senaste åren
gett upphov till oro över en demokratisk tillbakagång och över att de medborgerliga
friheterna undergrävs. Dessa omfattar bland annat omfattande straffrihet för korruption

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://www.europarl.europa.eu/delegations/sv/dsca/home
https://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014007&DocLanguage=sv
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_georgia_en.pdf


Faktablad om EU - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

på hög nivå, fall av polisvåld, ihållande brist på oberoende och transparens inom
rättsväsendet (vilket illustreras av det undermåliga förfarandet för val av domare
vid Högsta domstolen under 2021, trots kritik från Venedigkommissionen, och det
förhastade antagandet av reformen av lagen om allmänna domstolar i december
2021), begränsningar av mediefriheten (vilket framgår av domen mot Nika Gvaramia,
grundaren av den oppositionsvänliga tv-kanalen Mtavari, till tre och ett halvt års
fängelse på falska anklagelser i maj 2022), och fortsatt stigmatisering av och
diskriminering av hbtqi+-personer, vilket på ett tragiskt sätt exemplifierades genom de
våldsamma angreppen mot den planerade Marschen för värdighet den 5 juli 2021, som
man sedan tvingades ställa in. Dessutom observerades ett antal oegentligheter under
presidentvalet 2018, parlamentsvalet 2020 och kommunalvalet 2021.
I juli 2021 drog sig ledarna för regeringspartiet ”Georgiska drömmen” ensidigt ur
den politiska överenskommelse som hade förhandlats fram av Europeiska rådets
ordförande Charles Michel (avtalet av den 19 april). I dokumentet behandlades på
ett övergripande sätt frågorna om politiserad rättvisa, förbättring av valsystemet och
reform av rättsväsendet. Europaparlamentets ledamöter anser fortfarande att avtalet
av den 19 april stöder Georgiens demokratiska utveckling.
Efter Ukrainas brådskande vädjan om att få ansluta sig till Europeiska unionen mot
bakgrund av Rysslands invasion lämnade Georgien (tillsammans med Republiken
Moldavien) in sin egen ansökan om status som kandidatland den 3 mars enligt ett
påskyndat förfarande. I linje med Europeiska kommissionens yttranden och med
beaktande av den oroande demokratiska tillbakagång som konstaterats under de
senaste åren beslutade Europeiska rådet den 23 juni att endast erkänna Georgiens
”europeiska perspektiv”, medan Ukraina och Republiken Moldavien beviljades status
som kandidatland.
Det georgiska parlamentet har inrättat tematiska arbetsgrupper för att behandla de
tolv nyckelprioriteringar som fastställts av Europeiska kommissionen. På detta sätt
har processen med att åtgärda dessa frågor satts igång. Vid det sjunde mötet i
associeringsrådet EU-Georgien den 6 september i Bryssel uttryckte EU dock sin djupa
oro över bristen på betydande framsteg och den ytterligare negativa utvecklingen i
Georgien när det gäller demokratiska normer och rättsstatsprincipen.
Ryssland fortsätter sin ockupering av Abchazien och Tskhinvaliregionen/Sydossetien,
och inför detta har den georgiska befolkningen ställt sitt hopp till närmare förbindelser
med EU och Nato. EU har upprepade gånger betonat sitt orubbliga stöd för Georgiens
oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända
gränser, vilket betonades i Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2018 om
georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen. EU ger sitt stöd till
konfliktlösningsarbetet via EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och krisen
i Georgien, EU:s övervakningsuppdrag och EU-instrumentet som bidrar till stabilitet
och fred, som komplement till de internationella Genèveförhandlingarna. Den årliga
strategiska säkerhetsdialogen mellan EU och Georgien är ett tecken på förtroende i
förbindelserna mellan de båda parterna. Georgien har också lämnat betydande bidrag
till flera av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitiska insatser, på basis av
ett ramavtal för Georgiens deltagande, vilket trädde i kraft 2014.
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A. Europaparlamentets ståndpunkt och interparlamentariskt samarbete
Den 9 juni 2022 vädjade Europaparlamentets talmanskonferens till Europeiska rådet
om att Ukraina och Republiken Moldavien skulle beviljas status som EU-kandidatland,
och att man skulle ”arbeta för att ge Georgien samma status”. På grundval av
Europeiska kommissionens tre yttranden av den 17 juni 2022 erkände Europeiska
rådet den 23 juni 2022 endast Georgiens ”europeiska perspektiv”, medan Ukraina och
Republiken Moldavien beviljades status som kandidatland.
Den 9 juni 2022 antog Europaparlamentet också en resolution om kränkningar av
mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien. I detta dokument fördömde
ledamöterna den statskapning som utövas av partiet ”Georgiska drömmen” och
dess grundare Bidzina Ivanishvili och beklagade den betydande försämringen av
mediesituationen i landet.
Det elfte mötet i den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien hölls
i september 2022. Ledamöterna uppmärksammade framstegen i fråga om
harmonisering och pågående reformer, samtidigt som man efterlyste ytterligare
insatser på områden som bland annat rättsstaten, rättsväsendets oberoende
och effektivitet, arbetsrätt och icke-diskriminering. De uppmanade sina georgiska
motparter att samarbeta med aktörer i det civila samhället för att åtgärda de tolv
nyckelprioriteringar som fastställts av Europeiska kommissionen. De noterade också
den ytterligare försämringen av människorättssituationen i de ockuperade regionerna.
I sina resolutioner från november 2018 och september 2019 om genomförandet
av associeringsavtalet välkomnade parlamentet ”den fortsatta reformbanan och de
framsteg som gjorts” vid genomförandet av associeringsavtalet och det djupgående
och omfattande frihandelsområdet. En annan resolution håller på att utarbetas och
bör behandlas av utskottet för utrikesfrågor under hösten 2022. Georgien är dessutom
ett prioriterat land för parlamentets demokratistödjande verksamhet, som omfattar
kapacitetsuppbyggnad, medling och dialog, förbindelser med det civila samhället och
valrelaterade frågor.
B. Valövervakning
Georgien har stått värd för uppdrag från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner
och mänskliga rättigheter (ODIHR), som övervakat landets parlaments-, president-
och lokalval sedan 1995. Enligt praxis i OSSE-området har Europaparlamentets
observatörer införlivats i OSSE/ODIHR:s valobservationsuppdrag. Parlamentsvalet
2016 bedömdes som i stort sett demokratiskt och rättvist, trots vissa förfarandemässiga
oegentligheter och uppgifter om trakasserier. Koalitionen ”Georgiska drömmen” vann
och nådde den majoritet (75 % av ledamöterna) som krävs för att godkänna ändringar
av konstitutionen. Presidentvalet 2018 fick kritik från OSSE och EU för missbruk av
administrativa resurser, den kraftiga polariseringen av privata medier och negativa
kampanjer, men den övergripande bedömningen var dock positiv. På grund av
covid-19-krisen och relaterade folkhälsorestriktioner och reserestriktioner skickade
Europaparlamentet inte några korttidsobservatörer för att övervaka parlamentsvalet
2020. OSSE/ODIHR sände ut ett begränsat valobservationsuppdrag, bestående av en
kärngrupp av experter och långsiktiga observatörer. På valdagen anslöt sig ODIHR till
insatser med kortvariga observatörer som skickades ut av OSSE:s parlamentariska
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församling, Europarådets parlamentariska församling och Natos parlamentariska
församling samt med European Diplomatic Watch, som utplacerats på initiativ av EU:s
delegation i Georgien. Valet blev återigen en fullständig seger för den regerande
koalitionen ”Georgiska drömmen”. De internationella observatörerna ansåg att valet
uppfyllde kravet på flera olika kandidater och bedömde att friheterna överlag hade
respekterats. Detta utgör utan tvekan en positiv utveckling för landet, trots vissa
enstaka incidenter och fall av påtryckningar på väljarna och en otydlig linje mellan det
styrande partiet och staten under hela valkampanjen och på valdagen. Kommunalval
hölls i Georgien i oktober 2021 och Europaparlamentet deltog i det internationella
valobservatörsuppdrag som leddes av OSSE/ODIHR.

ARMENIEN

Armeniens förbindelser med EU bygger på det omfattande och fördjupade
partnerskapsavtalet, som undertecknades i november 2017 och trädde i kraft fullt
ut den 1 mars 2021. Avtalet om ekonomiskt partnerskap, som ersatte det tidigare
partnerskaps- och samarbetsavtalet från 1999, fördjupar de bilaterala förbindelserna
på en rad områden, samtidigt som det säkerställer förenlighet med Armeniens
medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen. Fram till januari 2022 omfattades
Armenien av EU:s GSP+-system, som ger förmånstillträde till EU:s marknad. EU-27
står för omkring 19 % av Armeniens totala handel (2021) och är landets näst största
handelspartner efter Ryssland.
EU:s stöd till Armenien tillhandahålls huvudsakligen inom ramen för instrumentet
Europa i världen, från vilket det anslogs ca 180 miljoner euro för perioden 2021–
2024. Den övergripande prioriteringen inom ramen för denna finansiering är Armeniens
socioekonomiska återhämtning efter konflikten och efter pandemin, med särskilt fokus
på att bygga upp resiliens, samt fortsatt stöd till landets reformer för att stärka
demokratin och rättsstatsprincipen. Finansieringen kommer också att ligga till grund
för EU:s ekonomiska plan och investeringsplan för Armenien, som innehåller ett paket
med bidrag, lån och garantier till ett värde av 1,6 miljarder euro.
Den politiska situationen i Armenien förändrades radikalt i maj 2018, när fredliga
gatuprotester mot den av det republikanska partiet ledda regeringen ledde till att
oppositionsledaren Nikol Pashinyan fick makten (sammetsrevolutionen). Förändringen
bekräftades av Pashinyans jordskredsseger i det extra parlamentsvalet i december
2018 och regeringen inledde en ambitiös reformagenda, bland annat på områdena
för rättsstatsprincipen, transparens och korruptionsbekämpning. Det tidigarelagda
parlamentsvalet i juni 2021 bekräftade på nytt denna förändring, då det styrande Civil
Contract-partiet fick 54 % av rösterna, trots det politiska bakslaget på det nationella
planet och betydande humanitära utmaningar till följd av landets nederlag i det andra
kriget i Nagorno-Karabach 2020.
Det sex veckor långa kriget, som utlöstes av Azerbajdzjan, var det största utbrottet
av våld i den utdragna konflikten sedan vapenvilan 1994. Kriget som avslutades
med en av Ryssland framförhandlad vapenvila den 9 november 2020 ledde till
att armenierna förlorade kontrollen över en del av Nagorno-Karabach och de
angränsande azerbajdzjanska distrikten som de hade ockuperat i 26 år. En varaktig
lösning på konflikten, inbegripet status för regionen Nagorno-Karabach – en tidigare
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autonom entitet inom Azerbajdzjan, bebodd av etniska armenier – måste fortfarande
uppnås genom förhandlingar. Spänningarna nådde en ny topp efter azerbajdzjanska
attacker mot mål inom Republiken Armeniens territorium (dvs. inte Nagorno-Karabach)
den 13 och 14 september 2022. EU fortsätter sitt engagemang för att hjälpa parterna att
nå en förhandlingslösning, särskilt genom medling av Europeiska rådets ordförande.
A. Europaparlamentets ståndpunkt och interparlamentariskt samarbete
Europaparlamentet gav i juli 2018 sitt samtycke till det omfattande och fördjupade
partnerskapsavtalet med en åtföljande resolution, i vilken man även lovordade
Armeniens folk för det fredliga maktöverlämnandet. I enlighet med partnerskapsavtalet
har den parlamentariska samarbetskommittén omvandlats till en parlamentarisk
partnerskapskommitté. Efter kriget om Nagorno-Karabach 2020 antog parlamentet
i januari 2021 en resolution i vilken man beklagade att ”ändringar i status quo
gjordes genom militära styrkor” och betonade att ”en varaktig lösning ännu inte
har nåtts”, samtidigt som man underströk att processen för att uppnå fred och
fastställa regionens framtida rättsliga status bör ledas av medordförandena för OSSE:s
Minskgrupp och bygga på gruppens grundläggande principer. I maj 2021 antog
parlamentet en resolution med krav på framför allt ett omedelbart och villkorslöst
frigivande av alla armeniska krigsfångar och andra fångar som fortfarande hålls
fängslade av Azerbajdzjan. Parlamentet upprepade också att förhandlingarna om en
varaktig lösning bör bygga på principerna om icke-våld, staters territoriella integritet
samt folks lika rättigheter och självbestämmande, vilka ligger till grund för OSSE:s
Minskgrupps grundläggande principer. I en resolution från mars 2022 fördömde
parlamentet ”skarpt Azerbajdzjans fortsatta politik som går ut på att utplåna och förneka
det armeniska kulturarvet i och kring Nagorno-Karabach”. De ledande ledamöter från
Europaparlamentet som följer situationen i Armenien har gjort en rad uttalanden om
konflikten, och insisterat på behovet av en övergripande förhandlingslösning och tagit
upp frågor som gränsincidenter, armeniska fångar, landminor, provocerande retorik,
humanitärt tillträde och skydd av kulturarvet. År 2015 antog Europaparlamentet en
resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet.
B. Valövervakning
Armenien har vid flera tillfällen tagit emot ledamöter av Europaparlamentet – som
en del av valövervakningsuppdragen med OSSE-ODIHR – inklusive under det extra
parlamentsvalet 2018. Valorganisationen i Armenien har avsevärt förbättrats. Valet
2018 bedömdes positivt, såsom välorganiserat och med minimala oegentligheter, och
Europaparlamentets delegation noterade en betydande minskning av oegentligheter i
samband med valet. På grund av covid-19-pandemin kunde Europaparlamentet inte
övervaka valet i juni 2021, men ledamöterna noterade den allmänt positiva bedömning
som gjordes av OSSE/ODIHR.

AZERBAJDZJAN

EU och Azerbajdzjan har haft ett partnerskaps- och samarbetsavtal sedan 1999.
Förhandlingar om ett fördjupat avtal inleddes i februari 2017 i syfte att ta upp politiska
frågor, handelsfrågor, energifrågor och andra specifika frågor, och omfattar kraftfulla
bestämmelser om demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter. EU
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är Azerbajdzjans viktigaste handelspartner och står för ca 45 % av landets totala
handel (2021), främst på grund av olje- och gasexporten till EU (som står för ca 4,6
% respektive 2,3 % av EU:s olje- och gasimport under 2021). Azerbajdzjans export
av naturgas till EU inleddes i december 2020, efter slutförandet av projektet för den
södra gaskorridoren. I juli 2022 förklarade EU och Azerbajdzjan sin avsikt att fördubbla
kapaciteten i den södra gaskorridoren senast 2027.
Azerbajdzjan låg på 146:e plats av 167 länder i Economist Intelligence Units
demokratiindex för 2021 och klassificerades som ”icke fritt” i Freedom in the Worlds
rapport från 2022. President Ilham Aliyev, som för närvarande är inne på sin fjärde
mandatperiod, efterträdde sin far, Heydar Aliyev, 2003. År 2017 tillsatte presidenten
sin fru, Mehriban Aliyeva, på den nyinrättade posten som första vicepresident. Enligt
EU:s senaste årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen, som
offentliggjordes i april 2022, är bristerna i säkerställandet av skyddet av de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna i Azerbajdzjan fortfarande oroande,
utrymmet för det civila samhällets verksamhet är fortfarande begränsat, oberoende
journalister och bloggare fortsätter att utsättas för förföljelse och reseförbud och
människorättsförsvarare, journalister och aktivister inom den politiska oppositionen
fortsätter att åtalas. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har
beskrivit ett oroväckande mönster av godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av
regeringskritiker, aktivister i det civila samhället och människorättsförsvarare genom
repressalier i form av åtal och missbruk av straffrätten i strid med rättsstatsprincipen.
Azerbajdzjans seger i det sex veckor långa kriget om Nagorno-Karabach mot Armenien
under september och november 2020 har ytterligare stärkt president Aliyevs ställning.
Till följd av vapenvilan den 9 november 2020 återfick Azerbajdzjan kontrollen över
de distrikt som gränsar till Nagorno-Karabach och som hade varit ockuperade av
armeniska styrkor under mer än 26 år, vilket kan göra det möjligt för hundratusentals
internflyktingar att återvända i framtiden. Landet tog även kontroll över en del av själva
Nagorno-Karabach: en tidigare autonom region som internationellt erkänts som en del
av Azerbajdzjan men som bebos av etniska armenier. Den 13–14 september 2022
inledde Azerbajdzjan attacker på Armeniens territorium under en farlig upptrappning.
EU har upprepade gånger betonat att en förhandlad, heltäckande och hållbar lösning på
konflikten, inbegripet om Nagorno-Karabachs status, ännu inte har nåtts, och har stärkt
sitt engagemang för att underlätta förhandlingar, särskilt genom medling av Europeiska
rådets ordförande.
A. Europaparlamentets ståndpunkt och interparlamentariskt samarbete
Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt oro över människorättssituationen
i Azerbajdzjan. Under 2015 uppmanade parlamentet de azerbajdzjanska
myndigheterna att omedelbart upphöra med sina tillslag mot det civila samhället
och arbetet för de mänskliga rättigheterna. Den fängslade aktivisten Leyla Yunus
frigavs 2015 efter en intensiv lobbyverksamhet från Europaparlamentets sida samt
humanitärt och hälsorelaterat stöd. Under 2017 fördömde parlamentet bortförandet
och frihetsberövandet av den azerbajdzjanska journalisten Afgan Mukhtarli (som
frigavs 2020 efter nästan tre år i fängelse) och uttryckte oro över mediesituationen i
Azerbajdzjan. Under 2019 antog parlamentet en resolution med krav på omedelbar
frigivning av Mehman Hüseynov, en bloggare mot korruption (som frigavs samma år
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efter två år i fängelse), och av andra politiska fångar. Efter avslöjanden om penningtvätt
i Azerbajdzjan fördömde Europaparlamentet 2017 i kraftiga ordalag de försök som
gjorts av Azerbajdzjan och andra autokratiska regimer i tredjeländer att påverka
europeiska beslutsfattare genom olagliga medel.
De officiella interparlamentariska förbindelserna återupptogs 2016 efter ett fyraårigt
uppehåll och det 16:e mötet i den parlamentariska samarbetskommittén ägde rum
i december 2021. År 2018 antog parlamentet en resolution om förhandlingarna om
det nya bilaterala avtalet, i vilket parlamentet betonade att ett villkor för fördjupade
förbindelser var att Azerbajdzjan upprätthåller och respekterar de grundläggande
värdena och principerna demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Efter kriget om Nagorno-Karabach 2020 antog parlamentet i januari 2021 en resolution
i vilken man beklagade att ”ändringar i status quo gjordes genom militära styrkor” och
betonade att ”en varaktig lösning ännu inte har nåtts”, samtidigt som man underströk att
processen för att uppnå fred och fastställa regionens framtida rättsliga status bör ledas
av medordförandena för OSSE:s Minskgrupp och bygga på gruppens grundläggande
principer. I maj 2021 antog parlamentet en resolution med krav på framför allt ett
omedelbart och villkorslöst frigivande av alla armeniska krigsfångar och andra fångar
som fortfarande hålls fängslade av Azerbajdzjan. Parlamentet upprepade också att
förhandlingarna om en varaktig lösning bör bygga på principerna om icke-våld, staters
territoriella integritet samt folks lika rättigheter och självbestämmande, vilka ligger till
grund för OSSE:s Minskgrupps grundläggande principer. I en resolution från mars
2022 fördömde parlamentet ”skarpt Azerbajdzjans fortsatta politik som går ut på att
utplåna och förneka det armeniska kulturarvet i och kring Nagorno-Karabach”. De
ledande ledamöter från Europaparlamentet som följer situationen i Azerbajdzjan har
gjort en rad uttalanden om konflikten, och insisterat på behovet av en övergripande
förhandlingslösning och tagit upp frågor som incidenter och angrepp vid gränserna,
armeniska fångar, landminor, provocerande retorik, humanitärt tillträde och skydd av
kulturarvet.
B. Valövervakning
Azerbajdzjan har tagit emot ledamöter av Europaparlamentet som en del av
valövervakningsuppdragen med OSSE-ODIHR. Med tanke på att alla de val i landet
som övervakats inom ramen för dessa uppdrag inte ansetts uppfylla internationella
krav, och att rekommendationer fortfarande måste genomföras, beslutade parlamentet
att inte sända valobservatörer till parlamentsvalet 2015 eller presidentvalet 2018,
och parlamentet bjöds inte in för att övervaka parlamentsvalet 2020. Inom ramen
för ODIHR:s valobservatörsuppdrag för parlamentsvalet 2020 konstaterades det att
den restriktiva rättsliga ramen och den politiska miljön hindrade en verklig konkurrens
mellan kandidater, att väljarna inte kunde göra något meningsfullt val på grund av brist
på verklig politisk diskussion, att fall av påtryckningar på väljare, kandidater och deras
företrädare konstaterats och att betydande förfarandemässiga överträdelser under
rösträkningen och sammanställningen gett upphov till farhågor om huruvida resultaten
hade fastställts på ett ärligt sätt.
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