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RUSKO

Vztahy mezi EU a Ruskem jsou od roku 2014 napjaté v důsledku ruské protiprávní
anexe Krymu, podpory povstalců na východě Ukrajiny, ruské politiky v okolních státech
a vnitrostátního vývoje. V roce 2016 se Rusko začalo důrazněji prosazovat na mezinárodní
scéně a v důsledku ruského bombardování v Sýrii se napětí dále stupňovalo. Od roku 2014
EU pravidelně obnovuje omezující opatření vůči Rusku. I přesto však na sobě vzájemně EU
a Rusko stále úzce závisí a EU uplatňuje přístup tzv. selektivní spolupráce.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— hlava V Smlouvy o Evropské unii; „vnější činnost“;

— články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU);

— dohody o partnerství a spolupráci (bilaterální vztahy).

SITUACE V ZEMI

Až do krize na Ukrajině bylo Rusko považováno za „strategického partnera“ EU, přičemž
mnohostranná povaha tohoto vztahu se odrážela v mnoha oblastech spolupráce, včetně obchodu,
energetiky a mezinárodních otázek, jako je boj proti terorismu, nešíření zbraní a mírový proces
na Blízkém východě. V posledních letech se hlavní třecí plochou mezi EU a Ruskem stala
otázka společného sousedství. Nezákonná anexe Krymu ze strany Ruska v březnu 2014 a důkazy
o tom, že Rusko podporuje separatistické bojovníky na východě Ukrajiny, vedly k mezinárodní
krizi. EU přehodnotila své bilaterální vztahy, zrušila schůzky mezi EU a Ruskem na nejvyšší
úrovni a pozastavila proces uvolňování vízového režimu a rozhovory o modernizované rámcové
dohodě mezi EU a Ruskem. EU se nyní ve vztahu k Rusku snaží o dvojí přístup, který je
kombinací politiky postupných sankcí a pokusů o diplomatické řešení konfliktu na východě
Ukrajiny.
V prezidentských volbách v roce 2012, které Evropský parlament nepovažoval za „svobodné
a spravedlivé“, byl prodloužen mandát prezidenta Vladimira Putina a jeho strany Jednotné
Rusko. Protesty v Rusku po volbách poukázaly na všeobecnou nespokojenost a naznačily, že
režim ztrácí mezi politicky aktivními segmenty ruské společnosti legitimitu. V reakci na tyto
protesty se ruské právní předpisy schválené od roku 2012 zaměřují na opozici a občanskou
společnost: nové zákony se týkají registrace nevládních organizací, demonstrací, používání
internetu, křivého obvinění a pomluvy a vlastizrady. Tyto právní předpisy dále zpochybňují
odhodlání Ruska dodržovat demokratické hodnoty. EU je navíc znepokojena stavem právního
státu, včetně korupce, a zhoršující se situací v oblasti dodržování lidských práv v zemi.
Parlamentní volby, jež se konaly v září 2016, tento trend nezměnily: jednotvárná kampaň, nízká
volební účast (47,88 %) a výraznější vítězství pro Putinovu stranu Jednotné Rusko.
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V srpnu 2012 se Rusko po osmnácti letech přístupových jednání stalo členem Světové obchodní
organizace (WTO). Investiční klima v zemi je přesto nejisté a výkon ruské ekonomiky se stále
odvíjí od cen ropy. I když je pro Rusko EU nejdůležitějším obchodním partnerem a pro EU je
Rusko jako obchodní partner na třetím místě, jsou vzájemné obchodní a hospodářské vztahy
narušovány četnými nevyřešenými otázkami. EU považuje přistoupení Ruska k WTO za přínos,
protože nabízí multilaterální, na pravidlech založený rámec pro obchodní vztahy i řešení sporů.
Omezující opatření vůči Rusku vzhledem k činnostem ohrožujícím územní celistvost Ukrajiny,
její svrchovanost a nezávislost spočívají ve zmrazení majetku a zákazu cestování, který se
aktuálně vztahuje na celkem 149 osob a 38 subjektů. Poprvé byla zavedena v březnu 2014
a naposledy byla prodloužena dne 14. září 2017 s platností do 15. března 2018. Dne 9. listopadu
2016 EU přidala na seznam osob, na které se vztahují sankce, šest krymských poslanců ruské
Státní dumy (zvolených v témže roce). Rada dále na konci července 2017 prodloužila do
31. ledna 2018 hospodářské sankce vůči Rusku, které cílí na finanční, energetická a obranná
odvětví a zboží dvojího použití. V březnu 2015 se Evropská rada dohodla, že doba trvání sankcí
bude navázána na plné provedení minských dohod, k němuž mělo dojít do 31. prosince 2015.
Restriktivní opatření, která jsou reakcí na nezákonnou anexi Krymu a Sevastopole, byla kromě
toho19. června 2017 prodloužena do 23. června 2018.
Rusko bylo také vyloučeno ze skupiny G8 a přístupová jednání s OECD a Mezinárodní
energetickou agenturou byla přerušena. Pravidelné summity EU a Ruska a jiná zasedání na
vysoké úrovni byla pozastavena. V reakci na ruskou nezákonnou anexi Krymu také Parlamentní
shromáždění Rady Evropy (PS RE) v dubnu 2014 pozastavilo hlasovací práva ruské delegace.
Od srpna 2014 Rusko podniká odvetné akce za sankce uvalené EU a západními zeměmi včetně
USA, Kanady a Austrálie, uvalilo protisankce na zemědělské zboží, suroviny a potraviny
s odkazem na údajné porušování norem bezpečnosti potravin. Rusko využilo potravinové
embargo k posílení své politiky nahrazování dovozu v zemědělském odvětví. Vytvořilo tzv.
černou listinu, na kterou umisťuje občany EU a Spojených států, kteří se kriticky vyjádřili k jeho
postupům. Na rozdíl od unijního zákazu cestování však pro osoby na černé listině neexistuje
možnost odvolání.
EU a Rusko na sobě vzájemně i nadále úzce závisí, pokud jde o energetiku, obchod, investice
atd. Rada pro zahraniční věci formulovala na svém zasedání dne 14. března 2016 pět obecných
zásad, kterými se má EU řídit ve vztazích s Ruskem a které vytyčila Federica Mogheriniová,
vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Jsou jimi: implementace
minských dohod jako klíčová podmínka pro jakoukoliv podstatnou změnu v postoji EU vůči
Rusku; posílené vztahy s východními partnery EU a dalšími sousedy včetně Střední Asie;
posilování odolnosti EU (například energetická bezpečnost, hybridní hrozby nebo strategická
komunikace); možnost selektivní spolupráce s Ruskem v záležitostech, které jsou v zájmu EU;
potřeba navazování mezilidských kontaktů a podpory ruské občanské společnosti.
Spolupráce Ruska na úsilí o dosažení jaderné dohody skupiny zemí E3+3 (rovněž zvané P5+1)
s Íránem v červenci 2015 vyvolala naději na větší spolupráci na celosvětové úrovni. Nenadálá,
silná a přímá intervence Ruska v konfliktu v Sýrii na podporu prezidenta Bašára al-Asada, jež
začala v září 2015, však vyvolala další neshody se Západem.

PLATNÉ A VYJEDNÁVANÉ DOHODY

Právní základ, o nějž se opírají současné vztahy mezi EU a Ruskem, tvoří dohoda o partnerství
a spolupráci z roku 1997. Tato dohoda byla nejprve uzavřena na deset let a po jejich
uplynutí se každý rok automaticky prodlužuje. Dohoda stanovuje hlavní společné cíle, zavádí
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institucionální rámec bilaterálních styků (včetně pravidelných konzultací na téma lidských
práv a setkání prezidentů každých šest měsíců, jež jsou v současnosti pozastavena) a vyzývá
k činnosti a dialogu v řadě oblastí.
Na summitu v Petrohradě v květnu 2003 EU a Rusko posílily vzájemnou spolupráci vytvořením
čtyř „společných prostorů“ založených na společných hodnotách a zájmech: hospodářský
prostor; prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti; prostor vnější bezpečnosti a prostor
výzkumu, vzdělávání a kultury. V roce 2010 bylo zahájeno „partnerství pro modernizaci“.
V červenci 2008 byla zahájena jednání o nové dohodě, která měla obsahovat „věcné
právní závazky“ v oblastech, jako jsou politický dialog, spravedlnost, svoboda, bezpečnost,
hospodářská spolupráce, výzkum, vzdělávání, kultura, obchod, investice a energetika.
Intervence Ruska na Krymu však vedla k pozastavení všech těchto jednání. Stejně tak
ruská intervence na východě Ukrajiny zvrátila snahy o podepsání aktualizované dohody
o zjednodušení vízového režimu, o níž byla jednání uzavřena v roce 2011. Liberalizace vízové
politiky by vyžadovala zlepšení v oblasti zabezpečení dokumentů, správy hranic, účinného
uplatňování readmisní dohody a reforem v oblasti dodržování lidských práv a právního státu
v Rusku. V roce 2014 se Evropská rada rozhodla spolupráci s Ruskem zmrazit (s výjimkou
přeshraniční spolupráce) a stejné rozhodnutí se týkalo i financování EU ve prospěch této země
prostřednictvím mezinárodních finančních institucí.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Podle Lisabonské smlouvy musí Parlament „udělit souhlas“ s jakoukoliv novou dohodou, stejně
jako tomu bylo v případě předchozí dohody o partnerství a spolupráci. Souhlas Parlamentu
vyžadují i konkrétnější dohody (například o zjednodušení vízového režimu). Ačkoli Parlament
nedefinuje přímo strategické potřeby nebo akční programy, schvaluje společně s Radou cíle
a priority finanční pomoci EU, včetně evropského nástroje sousedství, jehož prostřednictvím
je financována regionální spolupráce EU s Ruskem. Parlament má navíc právo kontrolovat
dokumenty, jimiž se řídí uplatňování tohoto nástroje, předtím, než jsou přijaty (tento postup je
znám jako „demokratická kontrola“).
A. Přijaté postoje (usnesení)
Parlament přijal řadu usnesení o Ukrajině, která jasně odsuzují nezákonnou anexi Krymu a úlohu
Ruska při destabilizaci východu Ukrajiny. V červnu 2015 přijal Parlament zprávu o stavu vztahů
mezi EU a Ruskem.
Před současnou krizí byl Parlament zastáncem nové komplexní dohody s Ruskem založené na
společných hodnotách a zájmech. Nicméně v několika zprávách z vlastního podnětu vyjádřil
rovněž velké obavy ohledně dodržování lidských práv, právního státu a stavu demokracie
v Rusku. Nejlepšími příklady jsou právní předpisy zaměřené proti „propagandě“ LGBTQ a proti
nevládním organizacím, které získávají finanční prostředky ze zdrojů nacházejících se mimo
Rusko. Narůstá také útlak představitelů opozice, jenž zahrnuje veřejné výhrůžky a nevyřešené
vraždy čelných osobností. V dubnu 2017 přijal Parlament usnesení, které odsuzuje zatčení vůdce
opozice Alexeje Navalného. Je rovněž vedena důrazná dezinformační kampaň, a to jak v Rusku
samém, tak mimo ně. V únoru a květnu 2016 Parlament důrazně odsoudil bezprecedentní míru
porušování lidských práv obyvatel Krymu, zvláště Tatarů. V březnu 2017 Parlament po Rusku
požadoval, aby vrátilo svobodu více než 30 ukrajinským občanům, kteří byli vězněni, nebo
jejichž svoboda byla omezována.
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B. Spolupráce s ruským parlamentem
V minulosti se poslanci Evropského parlamentu a ruského parlamentu každý rok setkávali ve
Výboru pro parlamentní spolupráci mezi EU a Ruskem, a to i v rámci pracovních skupin, kde
si vyměňovali názory na aktuální otázky. Poslední schůze výboru pro parlamentní spolupráci se
konala v lednu 2014. Od té doby se činnost zahrnující ruský parlament pozastavila.
Delegace Evropského parlamentu ve Výboru pro parlamentní spolupráci mezi EU a Ruskem
se i nadále pravidelně schází, aby se zástupci dalších orgánů (jako je Komise a ESVČ) a
s občanskou společností projednala aktuální otázky.
C. Sledování průběhu voleb a prosazování demokracie
Zástupci Parlamentu nebyli do Ruska přizváni k volbám jako pozorovatelé od roku 1999 a ani
se v Rusku neúčastní žádných jiných aktivit spojených s volbami.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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