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TRYS RYTŲ PARTNERYSTĖS KAIMYNĖS PIETŲ KAUKAZE

2009 m. pradėta įgyvendinti ES Rytų partnerystės politika yra taikoma šešioms
buvusios Sovietų Sąjungos valstybėms: Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai,
Sakartvelui, Moldovai ir Ukrainai. Ji parengta siekiant tose šalyse remti politinių,
socialinių ir ekonominių reformų pastangas ir taip skatinti demokratizaciją ir gerą
valdymą, energetinį saugumą, aplinkos apsaugą ir ekonominę bei socialinę plėtrą.
Visos Rytų partnerystėje dalyvaujančios šalys (išskyrus Baltarusiją, nes jos narystė
sustabdyta) siunčia delegacijas į EURONEST parlamentinę asamblėją.

Europos Parlamente be kompetentingų Užsienio reikalų ir Tarptautinės prekybos
komitetų veiklą vykdo nuolatinė delegacija ryšiams su Pietų Kaukazu (DSCA); ji
prižiūri ES ir Pietų Kaukazo valstybių santykius pagal ES ir Sakartvelo parlamentinio
asociacijos komiteto, taip pat ES ir Armėnijos parlamentinio partnerystės komiteto bei
ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komiteto darbo sistemas ir stebi
ES specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės Sakartvele klausimais darbą.

SAKARTVELAS

2016 m. liepos mėn. įsigaliojo ES ir Sakartvelo asociacijos susitarimas, taip pat
apimantis išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE). Sakartvelas įdėjo
daug pastangų derindamas savo teisės aktus su ES standartais, ir to pasekmė, be
kita ko, yra nuo 2017 m. kovo mėn. taikomas bevizis trumpalaikio buvimo Šengeno
erdvėje režimas. ES yra didžiausia Sakartvelo prekybos partnerė: 2020 m. apie 27 proc.
visos šalies prekybos sudarė prekyba su ES. ES kasmet Sakartvelui teikia daugiau
kaip 100 mln. EUR techninės ir finansinės paramos, daugiausia dėmesio skirdama
ekonomikos vystymuisi, geram valdymui, asmenų judėjimui ir švietimui.
Telkiant Europos komandos pastangas siekiant padėti šalims partnerėms įveikti
socialinius ir ekonominius COVID-19 krizės padarinius, Sakartvelui pasiūlytas
183 mln. EUR dydžio jos poreikiams pritaikytas atsako priemonių rinkinys, derinant
esamus ir naujus finansavimo šaltinius, kad būtų suteikta konkreti parama žmonėms ir
sustiprintas Sakartvelo makrofinansinis stabilumas.
Sakartvelo politinei ir žiniasklaidos aplinkai būdinga ryški poliarizacija. Be to, per
pastaruosius porą metų įvyko keletas abejotinų pokyčių, dėl kurių kilo susirūpinimas
dėl demokratinio regreso ir pilietinių laisvių suvaržymo. Tai, visų pirma, apima
nebaudžiamumo dėl didelio masto korupcijos, policijos smurto atvejus, nuolatinį
nepriklausomumo ir skaidrumo trūkumą teisminėse institucijose (kaip matyti iš
netinkamo Aukščiausiojo Teismo teisėjų atrankos proceso 2021 m., nepaisant
Venecijos komisijos kritikos, ir iš 2021 m. gruodžio mėn. skubotai priimtos Bendrųjų
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teismų įstatymo reformos), žiniasklaidos laisvės apribojimus (kuriuos įkūnija tai, kad
2022 m. gegužės mėn. su opozicija siejamo televizijos kanalo „Mtavari“ steigėjas
Nika Gvaramia dėl nepagrįstų kaltinimų nuteistas kalėti 3,5 metų) ir nuolatinį LGBTQI
+ bendruomenės stigmatizavimą ir diskriminaciją, kurios liūdnas pavyzdys būtų
smurtiniai išpuoliai prieš 2021 m. liepos 5 d. Eitynes už orumą ir paskesnis priverstinis
jų atšaukimas. Be to, per 2018 m. prezidento rinkimus, 2020 m. parlamento rinkimus ir
2021 m. vietos savivaldos rinkimus pastebėta nemažai neteisėtos praktikos atvejų.
2021 m. liepos mėn. valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ lyderiai vienašališkai
pasitraukė iš politinio susitarimo (balandžio 19 d. susitarimo), kuriam tarpininkavo
Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Charles Michel. Minėtame dokumente išsamiai
aptarti politizuoto teisingumo, rinkimų sistemos tobulinimo ir teismų reformos klausimai.
Europos Parlamento nariai vis dar mano, kad balandžio 19 d. susitarimas yra
Sakartvelo demokratinio vystymosi pagrindas.
Ukrainai pateikus skubų prašymą įstoti į Europos Sąjungą šaliai tebekovojant su
Rusijos invazija, 2022 m. kovo 3 d. Sakartvelas (kartu su Moldovos Respublika)
pagal pagreitintą procedūrą pateikė savo paraišką dėl šalies kandidatės statuso
suteikimo. Atsižvelgdama į Europos Komisijos pateiktas nuomones ir į nerimą keliantį
demokratijos regresą, pastebėtą per pastaruosius kelerius metus, birželio 23 d.
Europos Vadovų Taryba nusprendė tik pripažinti Sakartvelo „europinę perspektyvą“, o
Ukrainai ir Moldovos Respublikai suteikė šalių kandidačių statusą.
Sakartvelo parlamentas įsteigė temines darbo grupes, kurioms pavesta spręsti
Europos Komisijos nustatytų 12 pagrindinių prioritetų klausimus, ir taip pradėjo šių
klausimų sprendimo procesą. Tačiau rugsėjo 6 d. Briuselyje įvykusiame septintajame
ES ir Sakartvelo asociacijos tarybos posėdyje ES išreiškė didelį susirūpinimą dėl
nepakankamos esminės pažangos ir tolesnių neigiamų pokyčių Sakartvele, susijusių
su demokratijos standartais ir teisine valstybe.
Rusijai okupavus Abchaziją ir Cchinvalio regioną (Pietų Osetiją), Sakartvelas visas
viltis deda į suartėjimą su ES ir NATO. ES ne kartą pabrėžė tvirtai remianti
Sakartvelo nepriklausomybę, suverenumą ir teritorinį vientisumą pagal tarptautiniu
mastu pripažintas jo sienas, kaip pabrėžta 2018 m. birželio 14 d. Europos Parlamento
rezoliucijoje dėl okupuotų Sakartvelo teritorijų praėjus 10 metų po Rusijos įsiveržimo.
ES remia ES specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės Sakartvele klausimais ir
ES stebėsenos misijos pastangas išspręsti konfliktą, taip pat remia ES priemonę,
kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, taip papildant Ženevos tarptautinių diskusijų
veiklą. Kasmetinis ES ir Sakartvelo strateginis dialogas saugumo klausimais – tai
pasitikėjimo ženklas abiejų šalių santykiuose. 2014 m. įsigaliojus bendrajam susitarimui
dėl Sakartvelo dalyvavimo, jis taip pat žymiai prisidėjo prie kelių ES bendros saugumo
ir gynybos politikos operacijų.
A. Europos Parlamento pozicija ir tarpparlamentinis bendradarbiavimas
2022 m. birželio 9 d. Europos Parlamento pirmininkų sueiga pateikė prašymą Europos
Vadovų Tarybai suteikti Ukrainai ir Moldovos Respublikai ES šalių kandidačių statusą ir
„imtis veiksmų siekiant suteikti tokį patį statusą“ Sakartvelui. Remdamasi trimis birželio
17 d. Europos Komisijos paskelbtomis nuomonėmis, birželio 23 d. Europos Vadovų
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Taryba pripažino tik Sakartvelo „europinę perspektyvą“, o Ukrainai ir Moldovai suteikė
šalių kandidačių statusą.
Be to, 2022 m. birželio 9 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl žiniasklaidos
laisvės pažeidimų ir žurnalistų saugumo Gruzijoje. Šiame dokumente Parlamento nariai
pasmerkė partijos „Sakartvelo svajonė“ ir jos įkūrėjo oligarcho Bidzinos Ivanishvilio
įvykdytą valstybės užgrobimą ir apgailestavo dėl labai pablogėjusios žiniasklaidos
padėties šalyje.
Vienuoliktasis ES ir Sakartvelo parlamentinio asociacijos komiteto posėdis įvyko
2022 m. rugsėjo mėn. EP nariai pabrėžė, kad buvo padaryta pažanga derinimo ir
vykdomų reformų srityje, ir paragino toliau dėti pastangas tokiose srityse kaip teisinė
valstybė, teisminių institucijų nepriklausomumas ir veiksmingumas, darbo teisė ir
nediskriminavimas. Jie paragino kolegas iš Sakartvelo bendradarbiauti su pilietinės
visuomenės suinteresuotaisiais subjektais siekiant įgyvendinti Europos Komisijos
nustatytus 12 pagrindinių prioritetų. Jie taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad toliau blogėja
žmogaus teisių padėtis okupuotuose regionuose.
Savo 2018 m. lapkričio mėn. ir 2020 m. rugsėjo mėn. rezoliucijose dėl asociacijos
susitarimo su Sakartvelu įgyvendinimo Parlamentas palankiai įvertino nuoseklią
pažangą reformų srityje ir pažangą, padarytą įgyvendinant asociacijos susitarimą ir
kuriant išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE). Rengiama dar viena
rezoliucija, kurią Užsienio reikalų komitetas turėtų apsvarstyti 2022 m. rudenį. Be to,
Sakartvelas yra prioritetinė šalis vykdant Parlamento paramos demokratijai veiklą, kuri
apima gebėjimų stiprinimą, tarpininkavimą ir dialogą, santykius su pilietine visuomene
ir su rinkimais susijusius klausimus.
B. Rinkimų stebėjimas
Sakartvelas priima ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro misijas,
kurios stebi šalies parlamento, prezidento ir vietos valdžios rinkimus nuo 1995 m.
Kaip įprasta ESBO erdvėje, į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro
misijas buvo įtraukti Europos Parlamento stebėtojai. 2016 m. parlamento rinkimai
buvo įvertinti kaip iš esmės demokratiški ir sąžiningi, nepaisant tam tikrų procedūrinių
pažeidimų ir pranešimų apie bauginimo atvejus. Koalicija „Sakartvelo svajonė“ laimėjo
ir užsitikrino vadinamąją konstitucinę daugumą (75 proc. parlamento narių), kurios
reikia norint priimti konstitucijos pakeitimus. 2018 m. prezidento rinkimai sulaukė
ESBO ir ES kritikos dėl netinkamo administracinių išteklių naudojimo, didelės privačios
žiniasklaidos poliarizacijos ir neigiamų kampanijų, tačiau bendras įvertinimas buvo
teigiamas. Dėl COVID-19 krizės ir susijusių visuomenės sveikatos ir kelionių apribojimų
Europos Parlamentas nesiuntė trumpalaikių stebėtojų stebėti 2020 m. parlamento
rinkimų. ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras išsiuntė nedidelę
rinkimų stebėjimo misiją, sudarytą iš pagrindinės ekspertų grupės ir ilgalaikių stebėtojų.
Rinkimų dieną Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras suvienijo pastangas su
trumpalaikiais stebėtojais, kuriuos atsiuntė ESBO parlamentinė asamblėja, Europos
Tarybos Parlamentinė Asamblėja ir NATO parlamentinė asamblėja, ir su Europos
diplomatine stebėtojų grupe, atsiųsta ES delegacijos Sakartvele iniciatyva. Šiuose
rinkimuose vėl aiškiai nugalėjo valdančioji koalicija „Sakartvelo svajonė“. Tarptautiniai
stebėtojai nustatė, kad rinkimai buvo grindžiami varžybų principu ir kad laisvių iš
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esmės buvo paisoma. Tai, žinoma, yra teigiamas pokytis šaliai, nepaisant kai kurių
pavienių incidentų ir atvejų, kai rinkėjams buvo daromas spaudimas, bei nykstančios
ribos tarp valdančiosios partijos ir valstybės per visą kampaniją ir rinkimų dieną.
2021 m. spalio mėn. Sakartvele vyko vietos savivaldos rinkimai ir Europos Parlamentas
dalyvavo ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vadovaujamoje
tarptautinėje rinkimų stebėjimo misijoje.

ARMĖNIJA

Armėnijos santykiai su ES grindžiami 2017 m. lapkričio mėn. pasirašytu ir 2021 m.
kovo 1 d. visiškai įsigaliojusiu visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimu.
Šiuo visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimu, kuris pakeitė ankstesnį
1999 m. partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, stiprinami dvišaliai santykiai
įvairiose srityse ir sykiu užtikrinamas suderinamumas su Armėnijos naryste Eurazijos
ekonominėje sąjungoje. Iki 2022 m. sausio mėn. Armėnija naudojosi ES BLS+ sistema,
pagal kurią lengvatinėmis sąlygomis patenkama į ES rinką. 27 valstybių narių ES, kuriai
tenka apie 19 proc. visos Armėnijos prekybos (2021 m.), yra antra pagal dydį šalies
prekybos partnerė po Rusijos.
ES parama Armėnijai daugiausia teikiama pagal priemonę „Globali Europa“, iš kurios
2021–2024 m. laikotarpiu bus skirta maždaug 180 mln. EUR. Svarbiausias šio
finansavimo prioritetas yra Armėnijos socialinis ir ekonominis atsigavimas po konflikto
ir po pandemijos, ypatingą dėmesį skiriant atsparumo didinimui, taip pat nuolatinei
paramai šalies reformoms, kuriomis siekiama stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę.
Šiuo finansavimu taip pat grindžiamas ES Armėnijos ekonomikos ir investicijų planas,
į kurį įtrauktas dotacijų, paskolų ir garantijų paketas, kurio vertė – 1,6 mlrd. EUR.
Politinė padėtis Armėnijoje iš esmės pasikeitė 2018 m. gegužės mėn., kai po
taikių protestų gatvėse prieš vyriausybėje dominuojančią Armėnijos respublikonų
partiją į valdžią atėjo opozicijos lyderis Nikolas Pašinianas (Aksominė revoliucija). Šį
pokytį patvirtino triuškinanti N. Pašiniano pergalė 2018 m. gruodžio mėn. vykusiuose
parlamento rinkimuose ir vyriausybė pradėjo įgyvendinti plataus užmojo reformų
darbotvarkę, be kita ko, teisinės valstybės, skaidrumo ir kovos su korupcija srityse.
2021 m. birželio mėn. vykusiuose išankstiniuose parlamento rinkimuose šis kursas dar
kartą patvirtintas – valdančioji partija „Civilinė sutartis“ surinko 54 proc. balsų, nepaisant
priešiškos vidaus politinės reakcijos ir didelių humanitarinių iššūkių, kilusių dėl šalies
pralaimėjimo per antrąjį Kalnų Karabacho karą 2020 m.
Azerbaidžano pradėtas šešių savaičių karas buvo didžiausias smurto protrūkis
užsitęsusiame konflikte nuo 1994 m. paliaubų. Protrūkis baigėsi paliaubomis 2020 m.
lapkričio 9 d., pasiektomis Rusijai tarpininkaujant. Per jį Armėnija prarado dalies Kalnų
Karabacho ir kaimyninių Azerbaidžano rajonų, kuriuos ji buvo užėmusi 26 metus,
kontrolę. Derybų metu dar reikia rasti ilgalaikį konflikto sprendimą, be kita ko, ir
nustatant Kalnų Karabacho regiono – buvusios autonominės srities Azerbaidžane,
kurioje gyvena etniniai armėnai – statusą. Įtampa pasiekė naują maksimumą po
Azerbaidžano išpuolių prieš taikinius Armėnijos Respublikos teritorijoje (t. y. ne Kalnų
Karabache) 2022 m. rugsėjo 13–14 d. ES toliau siekia padėti šalims rasti sprendimą
derybų keliu, visų pirma tarpininkaujant Europos Vadovų Tarybos pirmininkui.
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A. Europos Parlamento pozicija ir tarpparlamentinis bendradarbiavimas
2018 m. liepos mėn. Europos Parlamentas pritarė visapusiškos ir tvirtesnės
partnerystės susitarimui ir pateikė rezoliuciją, kurioje pasveikino armėnus su taikiu
valdžios pasikeitimu. Vadovaujantis minėtu susitarimu parlamentinio bendradarbiavimo
komitetas buvo pakeistas parlamentiniu partnerystės komitetu. Po 2020 m. Kalnų
Karabacho karo Parlamentas 2021 m. sausio mėn. priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškė
apgailestavimą, kad „status quo buvo keičiamas pasitelkiant karines pajėgas“, ir
pabrėžė, kad „dar reikia rasti ilgalaikį sprendimą“, sykiu patvirtindamas, kad taikos
užtikrinimo ir būsimo regiono teisinio statuso nustatymo procesui turėtų vadovauti
Minsko grupės pirmininkai ir jis turėtų būti grindžiamas pagrindiniais grupės principais.
2021 m. gegužės mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje visų pirma ragino
nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus armėnų karo belaisvius ir kitus Azerbaidžane
vis dar kalinamus sulaikytuosius. Jis taip pat pakartojo, kad derybos dėl ilgalaikio
sprendimo turėtų būti grindžiamos jėgos nenaudojimo, teritorinio vientisumo ir tautų
lygių teisių bei apsisprendimo principais, kuriais grindžiami ESBO Minsko grupės
pagrindiniai principai. 2022 m. kovo mėn. rezoliucijoje Parlamentas griežtai pasmerkė
„Azerbaidžano tęsiamą armėnų kultūros paveldo naikinimo ir jo egzistavimo neigimo
Kalnų Karabache ir jo apylinkėse politiką“. Vadovaujantys Europos Parlamento
nariai, stebintys padėtį Armėnijoje, paskelbė keletą pareiškimų dėl konflikto, kuriuose
primygtinai reikalavo derybų dėl visapusiško sprendimo ir išreiškė susirūpinimą tokiais
klausimais kaip pasienio incidentai ir puolimai, armėnų belaisviai, sausumos minos,
kurstomoji retorika, galimybė teikti humanitarinę pagalbą ir kultūros paveldo apsauga.
2015 m. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių.
B. Rinkimų stebėjimas
Armėnija daug kartų priėmė Europos Parlamento atstovus, dalyvavusius ESBO
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misijose (įskaitant
pirmalaikius šalies parlamento rinkimus 2018 m.). Rinkimų organizavimas Armėnijoje
žymiai pagerėjo. 2018 m. rinkimai buvo įvertinti teigiamai, nes jie buvo gerai organizuoti,
pažeidimai buvo nedideli, o Europos Parlamento delegacija pastebėjo, kad su rinkimais
susijusios nesąžiningos praktikos atvejų žymiai mažiau. Dėl COVID-19 pandemijos
Europos Parlamentas negalėjo stebėti 2021 m. birželio mėn. rinkimų, tačiau EP nariai
atkreipė dėmesį į iš esmės teigiamą ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių
biuro vertinimą.

AZERBAIDŽANAS

ES ir Azerbaidžanas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą yra sudarę nuo
1999 m. Siekiant spręsti politinius, prekybos, energetikos ir kitus konkrečius klausimus
2017 m. vasario mėn. pradėtos derybos dėl išsamesnio susitarimo, į jas įtrauktos
griežtos nuostatos dėl demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių. ES yra
pagrindinė Azerbaidžano prekybos partnerė, su kuria 2021 m. buvo vykdoma apie
45 proc. visos šalies prekybos, daugiausia dėl naftos ir dujų eksporto į ES (sudarančio
beveik 4,6 proc. ES naftos importo ir 2,3 proc. ES dujų importo). Azerbaidžanas
pradėjo eksportuoti į ES gamtines dujas 2020 m. gruodžio mėn., užbaigus Pietinio dujų
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koridoriaus projektą. 2022 m. liepos mėn. ES ir Azerbaidžanas paskelbė ketinantys iki
2027 m. padvigubinti Pietinio dujų koridoriaus pajėgumus.
Analitinio instituto „Economist Intellingence Unit“ paskelbtame 2021 m. demokratijos
indekse Azerbaidžanas užėmė 141-ą vietą iš 167 šalių ir, remiantis 2022 m. laisvės
pasaulyje ataskaita, Azerbaidžane „laisvė neužtikrinama“. 2003 m. pakeitęs savo
tėvą Heidarą Alijevą, prezidentas Ilhamas Alijevas šiuo metu eina pareigas ketvirtą
kadenciją. 2017 m. jis paskyrė savo žmoną, Mehriban Alijevą, į naujai sukurtas pirmojo
viceprezidento pareigas. Remiantis naujausia 2022 m. balandžio mėn. paskelbta
ES metine ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje, „Azerbaidžane
tebekelia susirūpinimą žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos užtikrinimo
trūkumai“, „pilietinės visuomenės veiklos erdvė tebėra ribota“, „nepriklausomi
žurnalistai ir tinklaraštininkai ir toliau persekiojami ir jiems taikomi draudimai keliauti“
ir „žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai ir politinės opozicijos aktyvistai ir toliau
persekiojami baudžiamąja tvarka“. Europos Žmogaus Teisių Teismas apibūdino
„nerimą keliantį vyriausybės kritikų, pilietinės visuomenės aktyvistų ir žmogaus teisių
gynėjų savavališko suėmimo ir sulaikymo modelį, taikomą vykdant atsakomuosius
persekiojimus ir piktnaudžiaujant baudžiamąja teise pažeidžiant teisinės valstybės
principą“.
Azerbaidžano pergalė 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėn. vykusiame šešių savaičių Kalnų
Karabacho kare su Armėnija papildomai sustiprino Prezidento I. Alijevo poziciją. Po
2020 m. lapkričio 9 d. paliaubų Azerbaidžanas atgavo šalia Kalnų Karabacho esančių
rajonų, kuriuos Armėnijos pajėgos buvo okupavusios daugiau kaip 26 metus, kontrolę
ir suteikė galimybę ateityje grįžti šimtams tūkstančių šalies viduje perkeltų asmenų. Jis
taip pat ėmė kontroliuoti dalį paties Kalnų Karabacho – anksčiau buvusio autonominio
regiono, kuris tarptautiniu mastu pripažintas kaip Azerbaidžano dalis, tačiau jame
gyvena etniniai armėnai. 2022 m. rugsėjo 13–14 d. Azerbaidžanas pradėjo išpuolius
Armėnijos teritorijoje, o tai lėmė pavojingą eskalaciją. ES ne kartą pabrėžė, kad dar
nėra rastas derybomis pasiektas, visapusiškas ir tvarus konflikto sprendimas, įskaitant
Kalnų Karabacho statuso klausimą, ir ėmė aktyviau dalyvauti sudarant palankesnes
sąlygas deryboms, visų pirma tarpininkaujant Europos Vadovų Tarybos pirmininkui.
A. Europos Parlamento pozicija ir tarpparlamentinis bendradarbiavimas
Europos Parlamentas ne kartą išreiškė susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties
Azerbaidžane. 2015 m. Parlamentas paragino Azerbaidžano valdžios institucijas
nedelsiant nutraukti represijas prieš pilietinę visuomenę ir prieš veiklą žmogaus teisių
srityje. 2015 m., po intensyvios Europos Parlamento lobistinės veiklos ir užtikrinus
humanitarinę pagalbą bei sveikatos priežiūrą, iš kalėjimo buvo išlaisvinta aktyvistė
Leila Junus. 2017 m. Parlamentas pasmerkė Azerbaidžano žurnalisto Afgano Muchtarli
pagrobimą bei sulaikymą (jis buvo paleistas 2020 m. kovo mėn. po beveik trejų
metų kalinimo) ir išreiškė susirūpinimą Azerbaidžano žiniasklaidos padėtimi. 2019 m.
Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje ragino nedelsiant paleisti Mehmaną Huseinovą,
su korupcija kovojantį tinklaraštininką (jis buvo paleistas tais pačiais metais po dvejų
metų kalinimo), ir kitus politinius kalinius. 2017 m., atsižvelgdamas į vadinamosios
Azerbaidžano plovyklos (angl. Azerbaijani Laundromat) atvejį, griežtai pasmerkė

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-annual-reports-human-rights-and-democracy_en
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-186126%22]}
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/19/nagorno-karabakh-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0316_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0267_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0033_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0346_LT.html


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2023 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

Azerbaidžano ir kitų trečiųjų šalių autokratinių režimų bandymus neteisėtais būdais
daryti poveikį Europos sprendimus priimantiems asmenims.
2016 m. po ketverių metų pertraukos atnaujinti oficialūs tarpparlamentiniai santykiai,
o 2021 m. gruodžio mėn. įvyko 16-asis parlamentinio bendradarbiavimo komiteto
posėdis. 2018 m. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl derybų dėl naujo dvišalio
susitarimo, kurioje pabrėžiama, kad santykių stiprinimas galimas tik jei Azerbaidžanas
puoselės ir gerbs pagrindines demokratijos vertybes ir principus, teisinės valstybės
principą, gerą valdymą, žmogaus teises bei pagrindines laisves.
Po 2020 m. Kalnų Karabacho karo Parlamentas 2021 m. sausio mėn. priėmė
rezoliuciją, kurioje išreiškė apgailestavimą, kad „status quo buvo keičiamas pasitelkiant
karines pajėgas“, ir pabrėžė, kad „dar reikia rasti ilgalaikį sprendimą“, sykiu
patvirtindamas, kad taikos užtikrinimo ir būsimo regiono teisinio statuso nustatymo
procesui turėtų vadovauti Minsko grupės pirmininkai ir jis turėtų būti grindžiamas
pagrindiniais grupės principais. 2021 m. gegužės mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją,
kurioje visų pirma ragino nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus armėnų karo belaisvius
ir kitus Azerbaidžane vis dar kalinamus sulaikytuosius. Jis taip pat pakartojo, kad
derybos dėl ilgalaikio sprendimo turėtų būti grindžiamos jėgos nenaudojimo, teritorinio
vientisumo ir tautų lygių teisių bei apsisprendimo principais, kuriais grindžiami ESBO
Minsko grupės pagrindiniai principai. 2022 m. kovo mėn. rezoliucijoje Parlamentas
griežtai pasmerkė „Azerbaidžano tęsiamą armėnų kultūros paveldo naikinimo ir
jo egzistavimo neigimo Kalnų Karabache ir jo apylinkėse politiką“. Vadovaujantys
Europos Parlamento nariai, stebintys padėtį Azerbaidžane, paskelbė keletą pareiškimų
dėl konflikto, kuriuose primygtinai reikalavo derybų dėl visapusiško sprendimo ir
išreiškė susirūpinimą tokiais klausimais kaip pasienio incidentai ir puolimai, armėnų
belaisviai, sausumos minos, kurstomoji retorika, galimybė teikti humanitarinę pagalbą
ir kultūros paveldo apsauga.
B. Rinkimų stebėjimas
Azerbaidžanas kvietė Europos Parlamento narius dalyvauti rinkimų stebėjimo misijose,
kurias organizavo ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras. Vis dėlto,
atsižvelgdamas į tai, kad laikoma, jog visi per tas misijas stebėti šalies rinkimai neatitiko
tarptautinių reikalavimų, o rekomendacijas vis dar reikia įgyvendinti, Parlamentas
nusprendė nesiųsti stebėtojų į 2015 m. parlamento rinkimus ar į 2018 m. prezidento
rinkimus ir jis nebuvo pakviestas stebėti 2020 m. parlamento rinkimų. Demokratinių
institucijų ir žmogaus teisių biuro misijos, stebėjusios 2020 m. parlamento rinkimus,
nariai nurodė, kad „ribojantys teisės aktai ir politinė aplinka užkirto kelią tikrai
konkurencijai“, „dėl to, kad trūksta realių politinių diskusijų, rinkėjams nebuvo suteikta
reikšminga galimybė pasirinkti“, „buvo pastebėta spaudimo rinkėjams, kandidatams
ir jų atstovams atvejų“ ir „pastebėti dideli procedūriniai pažeidimai balsų skaičiavimo
metu, o apibendrinant rezultatus kilo abejonių, ar rezultatai buvo nustatyti sąžiningai“.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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