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Kierunek stosunków politycznych między UE a
Rosją

Aneksja Krymu przez Rosję w 2014 r. zapoczątkowała nowy i trudny etap w stosunkach dwustronnych. Te
ostatnie opierają się na pięciu zasadach uzgodnionych przez unijnych ministrów spraw zagranicznych w 2016 r.,
a także na wspólnym komunikacie z czerwca 2021 r. Oczekuje się, że podczas wrześniowej sesji plenarnej
Parlament Europejski odbędzie debatę w sprawie stosunków politycznych UE-Rosja i przeprowadzi głosowanie
nad projektem zalecenia dla Rady, Komisji i wysokiego przedstawiciela. Uznając, że podejście UE ograniczyło
ryzyko rosyjskiej agresji, w projekcie zalecenia wzywa się do przeglądu polityki UE, w tym większego wsparcia
dla praw człowieka.

Kontekst
W 1994 r. UE i Rosja podpisały umowę o partnerstwie i współpracy (wciąż obowiązującą). Jednak wzajemne
stosunki uległy pogorszeniu, zwłaszcza od 2000 r. w czasie prezydentury Władimira Putina, ponieważ Rosja
prowadziła coraz bardziej agresywną politykę zagraniczną, czego przykładem była wojna z Gruzją w 2008
r. Punkt zwrotny nastąpił w 2014 r., po tym, jak Rosja nielegalnie zaanektowała Krym oraz wysłała wojska i
broń do wschodniej Ukrainy. Od 2014 r. nie poczyniono postępów na rzecz zakończenia konfliktu w
Donbasie, a Rosja nadal popiera tamtejszych separatystów. W kwietniu 2021 r. silnie zaakcentowana
obecność rosyjskich sił zbrojnych w sąsiedztwie Ukrainy uwypukla groźbę dalszej agresji. Pojawiły się nowe
obszary sporne z Zachodem. Interwencja wojskowa Rosji w Syrii miała druzgocące koszty ludzkie. Na
Białorusi rosyjskie wsparcie pomaga reżimowi Łukaszenki w ignorowaniu apeli o zmianę. Aby zagrozić
procesom demokratycznym UE, trolle na usługach Kremlu rozpowszechniają dezinformację w mediach
społecznościowych, a partie i instytucje polityczne, takie jak niemiecki Bundestag, poddawane są
cyberatakom. W sierpniu 2020 r. funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa przy użyciu
zakazanej broni chemicznej usiłowali dokonać zabójstwa działacza antykorupcyjnego i polityka opozycji
Aleksieja Nawalnego. Po powrocie z Niemiec do Rosji Nawalny został uwięziony. W bezprecedensowych
represjach przed wyborami we wrześniu 2021 r. władze przedsięwzięły środki zmierzające do zamknięcia
„ekstremistycznych” organizacji Nawalnego i uznały wiodące niezależne media za zagranicznych agentów.

Kontekst – stanowisko Unii Europejskiej
UE zareagowała na agresję Rosji wobec Ukrainy, stosując surowe sankcje gospodarcze. Od tamtej pory
wystąpiła z kolejnymi sankcjami w odpowiedzi na broń chemiczną, cyberataki i łamanie praw człowieka w
Czeczenii. W 2016 r. unijni ministrowie spraw zagranicznych zgodzili się, że stosunki UE-Rosja będą opierać
się na pięciu zasadach: położeniu nacisku na pełne wdrożenie porozumień mińskich jako warunek
wszelkich istotnych zmian w stosunkach, na bliskich stosunkach z krajami Partnerstwa Wschodniego,
odporności Europy na groźby ze strony Rosji, wybiórczej współpracy z Rosją w kwestiach o światowym
znaczeniu oraz na wsparciu dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i kontaktów międzyludzkich.
Europejscy przywódcy są podzieleni na tych, którzy chcieliby większego zaangażowania, i zwolenników
surowszych sankcji. Pomimo apeli o wprowadzenie zmian po obu stronach strategia UE dotycząca Rosji z
czerwca 2021 r. potwierdza to ogólne podejście, w którym stosunki opierają się na naprzemiennym
stawianiu oporu, nakładaniu ograniczeń i zaangażowaniu.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
14 lipca 2021 r. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu (AFET) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy
zawierające projekt zalecenia zgodnie z art. 118 Regulaminu. Wzywa w nim do przeglądu polityki UE wobec
Rosji w oparciu o sześć zasad: zlikwidowanie zagrożeń ze strony Rosji dla bezpieczeństwa we wschodnim
sąsiedztwie; przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji dla bezpieczeństwa w UE i w jej
sąsiedztwie; współpraca ze społeczeństwem obywatelskim Rosji, a także wybiórczy dialog i współpraca z
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Kremlem, pod warunkiem że ten ostatni zakończy agresję wobec własnych obywateli i krajów
sąsiadujących; wspieranie demokracji poprzez sankcje, dochodzenia międzynarodowe i ograniczanie
skorumpowanych rosyjskich finansów; zachęty dla demokratycznej transformacji Rosji, takie jak wolny
handel, liberalizacja reżimu wizowego i odnowione partnerstwo strategiczne; bliższa integracja z krajami
Partnerstwa Wschodniego.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2021/2042(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawca: Andrius
Kubilius (PPE, Litwa).
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