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Predmet: Zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, u vezi s odlaskom na svečano otvorenje 

Europskih olimpijskih igara u Azerbajdžan, kao i drugim pitanjima koja se 
odnose na vanjskopolitičke odluke s tom zemljom – odgovor Vlade 

 
 
  Zastupnica u Hrvatskome saboru dr. sc. Mirela Holy, postavila je, sukladno sa 
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), zastupničko 
pitanje u vezi s odlaskom na svečano otvorenje Europskih olimpijskih igara u Azerbajdžan, kao i 
drugim pitanjima koja se odnose na vanjskopolitičke odluke s tom zemljom.  
   
  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 

  
   Uvažavajući opravdanu brigu za demokratski smjer kojim ide Azerbajdžan, a 
koji u posljednje vrijeme karakterizira ograničavanje demokratskog prostora za djelovanje 
predstavnika civilnog društva i aktivista ljudskih prava od strane vlasti, te njihovo zatvaranje, 
valja istaknuti kako Republika Hrvatska, kao odgovorna članica Ujedinjenih naroda, Vijeća 
Europe (u daljnjem tekstu: VE), Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i NATO-a, 
koordinirano s ostalim članicama tih asocijacija djeluje na otklanjanju uočenih problema. 
 
  U bilateralnim kontaktima s azerbajdžanskom stranom, a što je posebno došlo 
do izražaja tijekom posjeta prof. dr. sc. Vesne Pusić, prve potpredsjednice Vlade Republike 
Hrvatske i ministrice vanjskih i europskih poslova, Bakuu od 29. do 30. listopada 2014. 
godine, dosljedno je ukazano na važnost izgradnje demokratskog društva i uloge civilnoga 
društva, kao važnih odrednica daljnjega razvitka društva i jačanja institucija u 
postkonfliktnom, tranzicijskom društvu u koje spada i Azerbajdžan.  
 
  Upravo stoga Republika Hrvatska, s obzirom na svoje nedavno, tragično ratno 
iskustvo treba sagledati i razumjeti frustracije i probleme koje Azerbajdžan ima u vezi s 
neriješenim pitanjem područja Nagorno Karabaha (jedan od tzv. zamrznutih sukoba) i s 
gotovo preko milijun izbjeglica i prognanih osoba s tog područja. Zato uvijek ističemo 
potvrdu teritorijalnom integritetu i cjelovitosti Azerbajdžana koja je važna i u svjetlu 
tolerantne koegzistencije svih triju svjetskih religija na tlu ove zemlje, jakog sekularnog 
karaktera države te nužnosti dogovornog rješavanja problema, uz poštivanje međunarodnog 
prava. 
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  Nadalje, Republika Hrvatska u okviru EU svesrdno podržava politiku Istočnog 
partnerstva koje obuhvaća šest država (Armeniju, Azerbajdžan, Bjelorusiju, Gruziju, 
Moldovu i Ukrajinu). Istočno je partnerstvo stvoreno s ciljem stvaranja uvjeta za brže 
političko i gospodarsko povezivanje ovih država s Europskom unijom. Povezivanje ljudi s 
ovih prostora s EU jedno je od glavnih karakteristika ove politike te se upravo tu vidi  način 
za djelovanje Hrvatske i EU prema Azerbajdžanu i za otvaranje prostora za djelovanje 
civilnog društva, kao i poboljšanje uvjeta djelovanja aktivista za ljudska prava. Mobilnost 
ljudi uz viznu liberalizaciju pridonijet će otvaranju svih država Istočnog partnerstva prema 
idejama i standardima EU, a što se pokazuje na primjeru Moldove.  
 
  Što se konkretno tiče Vijeća Europe, glavno političko tijelo, Odbor 
ministarskih zastupnika (u daljnjem tekstu: OMZ), nije do sad usvojilo niti jednu odluku 
glede situacije u toj zemlji. Izjave je dao isključivo glavni tajnik Vijeća Europe (u daljnjem 
tekstu: GT VE) u nekoliko ranijih navrata,  krajem prošle i početkom ove godine. Situacija u 
Azerbajdžanu je aktualizirana isključivo od strane pojedinih izaslanstava, u kontekstu 
redovitog dijaloga s GT VE na sastancima OMZ-a, ali nije rezultirala nikakvim posljedičnim 
formalnim nastavkom. Pitanja vezana za provedbu pojedinih presuda Europskog suda za 
ljudska prava, koje se odnose na uhićenja i zatvaranja aktivista na području ljudskih prava, 
razmatraju se u okviru OMZ-a. Najpoznatija takva presuda je ona glede Ilmara Mammadova. 
U odluci usvojenoj na sastanku u ožujku 2015. godine OMZ je pozvao Azerbajdžan na 
promptno puštanje na slobodu Mammadova u skladu s dispozitivom presude. Azerbajdžan 
nije postupio po ovom pozivu, a provedba presude je na dnevnom redu predstojećeg sastanka 
OMZ-a u lipnju 2015. Tijekom rasprava u OMZ-u pojedine države izražavaju načelnu kritiku 
situacije, ali bez zagovaranja sankcioniranja te donošenja formalnih odluka. U isto vrijeme su 
usvojene odluke o situaciji u Ukrajini i  Gruziji. 
 
  Nadalje, u procjeni djelovanja prema Azerbajdžanu,  treba uzeti u obzir širi 
kontekst odnosa s tom zemljom, činjenicu da poput ostalih zemalja djelujemo uzimajući u 
obzir i ostala područja suradnje, poput kulturne, znanstvene i gospodarske, te da se Hrvatska 
u okvirima međunarodnih organizacija dogovara i djeluje usklađeno s drugim međunarodnim 
čimbenicima i partnerima. Hrvatska dijeli u potpunosti stavove iz izjava Službe za vanjsko 
djelovanje EU (EEAS) koje su dane 16. travnja i 24. travnja 2015. godine.  
 
  Također, na svečanom otvorenju Europskih olimpijskih igara ispred Republike 
Hrvatske sudjelovao je zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Roko 
Andričević. 

 
 
  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će 
prof. dr. sc. Vesna Pusić, prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i 
europskih poslova. 
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