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РУСИЯ

Отношенията между ЕС и Русия са обтегнати от 2014 г. насам поради незаконното
анексиране на Крим от Русия, подкрепата за бунтовниците в Източна Украйна,
политиките, провеждани в съседните държави, както и вътрешните промени в страната.
През 2016 г. Русия зае по-категорични международни позиции и напрежението се
засили вследствие на руските бомбардировки в Сирия. От 2014 г. ЕС редовно подновява
ограничителните мерки спрямо Русия. Въпреки това, ЕС и Русия продължават да бъдат
силно взаимозависими и ЕС прилага подход на „избирателно сътрудничество“.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— дял V от Договора за Европейския съюз: „Външна дейност“;

— членове 206—207 (търговия) и членове 216—219 (международни споразумения) от
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

— споразумения за партньорство и сътрудничество (двустранни отношения)

ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА

До започването на кризата в Украйна Русия беше считана за „стратегически партньор“
на ЕС и многостранното естество на взаимоотношенията беше отразено в множество
области на сътрудничество — включително търговията, енергетиката и международните
въпроси — като борбата с тероризма, неразпространението на оръжия и близкоизточния
мирен процес. През последните години въпросът за общите зони на съседство се
превърна в основна спорна тема за ЕС и Русия. Незаконното анексиране на Крим от
Русия през март 2014 г. и доказателствата, че Русия подкрепя сепаратистки бойци в
източната част на Украйна, предизвикаха международна криза. ЕС преразгледа своите
двустранни отношения, като отмени срещите на високо равнище между ЕС и Русия
и временно преустанови процеса на либерализиране на визовия режим и разговорите
относно подписването на модернизирано рамково споразумение между ЕС и Русия.
Понастоящем ЕС следва двупистов подход по отношение на Русия, който съчетава
политика на прилагане на постепенни санкции с опити за намиране на дипломатическо
решение на конфликта в източната част на Украйна.
Президентските избори през 2012 г., които не бяха счетени от Парламента за „свободни
и честни“, подновиха мандатите на руския президент Владимир Путин и неговата
партия „Обединена Русия“. Протестите в Русия след изборите показаха широко
разпространеното недоволство и загубата на легитимност на режима сред политически
активните части на руското общество. В отговор на тези протести, от 2012 г. в руското
законодателство бяха прокарани нови закони, насочени срещу опозицията и гражданското
общество, във връзка с регистрацията на неправителствени организации, организирането
на демонстрации, използването на интернет, обидата и клеветата, както и държавната
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измяна. Това законодателство още повече засили съмненията относно ангажираността на
Русия по отношение на демократичните ценности. Освен това, ЕС е загрижен относно
спазването на принципите на правовата държава, включително корупцията, както и
относно слабото зачитане на правата на човека в страната. Парламентарните избори
през септември 2016 г. не промениха тази тенденция: безинтересна кампания, ниска
избирателна активност (47,88 %) и голяма победа за партията „Обединена Русия“ на
президента Путин.
Русия се присъедини към Световната търговска организация (СТО) през август
2012 г., след преговори за присъединяване, продължили 18 години. Въпреки това
инвестиционният климат в страната е несигурен, а икономическите ѝ показатели
продължават да зависят от цените на петрола. Въпреки че ЕС е първият по значимост
търговски партньор на Русия, а Русия е третият по значимост търговски партньор
на ЕС, търговията и икономическите отношения са белязани от множество проблеми.
ЕС счита присъединяването на Русия към СТО за добра възможност, тъй като то
осигури многостранна, основаваща се на правила рамка за търговските отношения и
разрешаването на спорове.
Ограничителните мерки на ЕС спрямо Русия във връзка с действията, подкопаващи
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, включват
замразяване на активите и забрана за пътуване, прилагани понастоящем по отношение
на общо 149 физически лица и 38 юридически лица. Те бяха въведени през март 2014 г.,
като последно действието им беше удължено на 14 септември 2017 г. до 15 март 2018 г.
На 9 ноември 2016 г. ЕС добави към списъка със санкции шестима кримски членове
на руската Дума (избрани през септември). Освен това, в края на юли 2017 г. Съветът
удължи действието на икономическите санкции спрямо Русия до 31 януари 2018 г., като
те са насочени към финансовия сектор, енергетиката и отбраната, както и към стоките
с двойна употреба. През март 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да обвърже
продължителността на тези санкции с пълното прилагане на споразуменията от Минск,
което тогава беше предвидено да стане до 31 декември 2015 г. И накрая, на 19 юни 2017 г.
ограничителните мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол бяха
удължени до 23 юни 2018 г.
Също така Русия беше изключена от Г-8 и нейното присъединяване към ОИСР и
Международната агенция по енергетика беше спряно. Редовните срещи на върха и други
срещи на високо равнище между ЕС и Русия бяха преустановени. През април 2014 г.
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) прекрати правото на глас на
руската делегация в отговор на незаконното анексиране на Крим.
От август 2014 г. Русия предприе ответни мерки във връзка със санкциите, наложени
от ЕС и от западните държави, включително САЩ, Канада и Австралия. Тя наложи
ответни санкции за селскостопанските стоки, суровините и храните, като изтъкна
предполагаеми нарушения на стандартите за безопасност на храните. Русия използва
ембаргото върху храните като възможност за засилване на своята политика за замяна на
вноса в сектора на селското стопанство. Русия прилага черен списък за лица от ЕС и от
САЩ, които критикуват нейните действия. Ако дадено лице бъде включено в списъка,
няма възможност за обжалване по съдебен път, за разлика от забраната на ЕС за пътуване.
ЕС и Русия продължават да са силно взаимозависими в областта на енергетиката,
търговията, инвестициите и др. Съветът по външни работи на ЕС от 14 март 2016 г.
очерта пет ръководни принципа, определящи отношенията между ЕС и Русия, както
беше посочено от Федерика Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите
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на външните работи и политиката на сигурност: (1) изпълнение на споразумението от
Минск като ключово условие за всяка съществена промяна в позицията на ЕС спрямо
Русия; (2) укрепване на отношенията с източните партньори на ЕС и други съседни
държави, включително в Централна Азия; (3) повишаване на устойчивостта на ЕС
(например в областта на енергийната сигурност, хибридните заплахи или стратегическата
комуникация); (4) възможност за избирателно сътрудничество с Русия по някои въпроси
от интерес за ЕС; (5) необходимост от установяване на междуличностни контакти и
подкрепа за гражданското общество в Русия.
Сътрудничеството на Русия във връзка с работата на групата от държави Е3+3 (наричана
още P5+1) за постигане на ядрено споразумение с Иран през юли 2015 г. увеличи
надеждите за по-тясно сътрудничество на международната сцена. Все пак неочакваната,
силна и пряка руска намеса, стартирана през септември 2015 г. в подкрепа на президента
Башар ал-Асад в сирийския конфликт, доведе до допълнителни разногласия със Запада.

СПОРАЗУМЕНИЯ, ВЛЕЗЛИ В СИЛА И В ПРОЦЕС НА ПРЕГОВОРИ

Правното основание за настоящите отношения между ЕС и Русия е Споразумението за
партньорство и сътрудничество (СПС) от 1997 г. Първоначалният му срок на действие
беше 10 години, но след изтичането на този срок СПС се подновява автоматично всяка
година. То определя основните общи цели, установява институционалната рамка за
двустранните отношения (включително провеждането на редовни консултации в областта
на правата на човека, както и организирането на срещи на ниво президенти веднъж на
всеки две години, които понастоящем не се провеждат) и призовава за провеждането на
дейности и диалог в редица области.
На срещата на високо равнище в Санкт Петербург през май 2003 г. ЕС и Русия засилиха
своето сътрудничество, като създадоха четири общи пространства, които се основават
на общи ценности и споделени интереси: икономическо пространство; пространство
на свобода, сигурност и правосъдие; пространство на външна сигурност; както и
пространство на научни изследвания, образование и култура. През 2010 г. стартира
„Партньорство за модернизация“. През юли 2008 г. бяха стартирани преговори за ново
споразумение, което трябваше да включва „съществени правно обвързващи задължения“
в редица области, включително политическия диалог, правосъдието, свободата,
сигурността, икономическото сътрудничество, научните изследвания, образованието,
културата, търговията, инвестициите и енергетиката.
Но намесата на Русия в Крим доведе до спиране на всички тези преговори. Намесата
на Русия в Източна Украйна осуети също така усилията за подписване на актуализирано
споразумение за облекчаване на визовия режим, по което преговорите бяха приключени
през 2011 г. Либерализирането на визовия режим ще наложи извършването на подобрения
по отношение на сигурността на документите, управлението на външните граници,
ефективното прилагане на споразумението за реадмисия, както и приемането на някои
реформи в Русия в областта на правата на човека и принципите на правовата държава.
През 2014 г. Европейският съвет взе решение за замразяване на сътрудничеството с Русия
(с изключение на трансграничното сътрудничество), както и финансирането на ЕС за
страната чрез международни финансови институции.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Според Договора от Лисабон, Парламентът трябва да даде съгласието си за сключването
на всяко ново споразумение, както в случая с предишното СПС. Някои по-специализирани
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споразумения (например за облекчаване на визовия режим) също изискват съгласието на
Парламента. Въпреки че Парламентът не определя пряко стратегическите потребности
или програмите за действие, той законодателства съвместно със Съвета във връзка с
определянето на целите и приоритетите на финансовата помощ от ЕС, включително по
отношение на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), чрез който се финансира
регионалното сътрудничество между ЕС и Русия. Освен това, Парламентът има право да
упражнява контрол по отношение на документи, съдържащи насоки за прилагането на
ЕИС, преди тяхното приемане — процедура, известна като „демократичен контрол“.
А. Приети позиции (резолюции)
Парламентът прие редица резолюции относно Украйна, в които ясно осъжда незаконното
анексиране на Крим от Русия и нейната роля за дестабилизирането на източната част
на страната. През юни 2015 г. Парламентът прие доклад за състоянието на отношенията
между ЕС и Русия.
Преди настоящата криза ЕП подкрепяше подписването на ново всеобхватно споразумение
с Русия, което да се основава на общи ценности и интереси. Въпреки това, в няколко
доклада по собствена инициатива Парламентът отново изрази сериозни опасения по
отношение на правата на човека, принципите на правовата държава и състоянието на
демокрацията в Русия. Законите срещу „пропагандата“ в полза на ЛГБТИ и срещу
НПО, които получават финансиране от източници извън Русия, са добри примери
за това. Все повече се увеличават репресиите срещу представители на опозицията,
включително отправяне на публични заплахи и неразкрити убийства на лидери. През
април 2017 г. Парламентът прие резолюция, с която осъжда задържането на лидера
на опозицията Алексей Навални. Както в Русия, така и извън нея се провежда силна
кампания за дезинформация. През февруари и май 2016 г. Парламентът осъди строго
безпрецедентните нарушения на правата на човека, извършени срещу жителите на Крим,
и по-специално срещу татарите. През март 2017 г. Парламентът призова Русия да
освободи повече от 30 украински граждани, които бяха лишени от свобода или бяха
подложени на условия на ограничена свобода.
Б. Сътрудничество с Руския парламент
В миналото членовете на Европейския парламент и депутатите от Руския парламент
заседаваха ежегодно в рамките на Комитета за парламентарно сътрудничество (КПС) ЕС
—Русия, включително в работни групи, с цел размяна на мнения по актуални въпроси.
Последното заседание на КПС беше проведено през януари 2014 г. Оттогава подобни
дейности, свързани с Руския парламент, са замразени.
Делегацията на Европейския парламент в КПС ЕС—Русия продължава да заседава
редовно, с цел обсъждане на актуални въпроси с представители на други институции
(например Комисията и ЕСВД) и гражданското общество.
В. Наблюдение на избори и насърчаване на демокрацията
От 1999 г. Парламентът не е канен от Русия да наблюдава изборите, нито да извършва
други свързани с това дейности в страната.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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