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RUSLAND

Forbindelserne mellem EU og Rusland har været anspændte siden 2014 på grund af Ruslands
ulovlige annektering af Krim, støtte til oprørerne i det østlige Ukraine, politik i forhold
til nabolandene og interne udvikling. I 2016 indtog Rusland mere dogmatiske holdninger
på internationalt plan, og spændingerne tog til efter de russiske bombeangreb i Syrien. EU
har regelmæssigt forlænget de restriktive foranstaltninger mod Rusland siden 2014. EU og
Rusland er ikke desto mindre stadig meget afhængige af hinanden, og EU anvender en tilgang
med et »selektivt engagement«.

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union: »optræden udadtil«

— artikel 206-207 (handel) og artikel 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— partnerskabs- og samarbejdsaftaler (bilaterale forbindelser).

SITUATIONEN I LANDET

Inden krisen i Ukraine blev Rusland anset for at være en »strategisk partner« for EU, og
den flerdimensionelle karakter af forbindelserne var afspejlet på mange samarbejdsområder,
herunder handel, energi og internationale spørgsmål, såsom terrorbekæmpelse, ikke-spredning
og fredsprocessen i Mellemøsten. I de senere år har spørgsmålet om det fælles naboområde
skabt store gnidninger mellem EU og Rusland. Ruslands ulovlige annektering af Krim i marts
2014 og beviserne for, at Rusland støttede separatistkæmpere i det østlige Ukraine, udløste
en international krise. EU reviderede sine bilaterale forbindelser, aflyste topmøder mellem
EU og Rusland og suspenderede visumliberaliseringsprocessen og forhandlingerne om en
moderniseret rammeaftale mellem EU og Rusland. EU følger i øjeblikket en dobbeltsporet
tilgang over for Rusland, som kombinerer en politik med gradvise sanktioner med forsøg på at
finde en diplomatisk løsning på konflikten i det østlige Ukraine.
Ved præsidentvalget i 2012 — som Europa-Parlamentet ikke betragtede som »frit og retfærdigt«
— blev mandaterne for den russiske præsident Vladimir Putin og hans parti, Forenet Rusland,
fornyet. Protesterne i Rusland efter valget viste med al tydelighed en udbredt utilfredshed og
var et udtryk for regimets tab af legitimitet i de politisk aktive kredse af det russiske samfund.
Som svar på sådanne protester blev der fra 2012 vedtaget russiske love, der var rettet mod
oppositionen og civilsamfundet og omhandlede registrering af ikke-statslige organisationer,
demonstrationer, internetbrug, ærekrænkelse og højforræderi. På grund af denne lovgivning
sættes der stadig flere spørgsmålstegn ved Ruslands engagement i de demokratiske værdier.
Derudover er EU bekymret over retsstatsforholdene — herunder korruptionen — og over
landets aftagende respekt for menneskerettighederne. Parlamentsvalget i september 2016
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ændrede ikke denne tendens: en mat kampagne, en lav valgdeltagelse (47,88 %) og en større
sejr til præsident Putins parti, Forenet Rusland.
Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) i august 2012 efter 18 års
tiltrædelsesforhandlinger. Landets investeringsklima er dog usikkert, og de økonomiske
resultater er fortsat afhængige af oliepriserne. Selv om EU er Ruslands største handelspartner
og Rusland er EU's tredjestørste, er de handelsmæssige og økonomiske forbindelser præget
af en række irritationsmomenter. EU betragtede Ruslands tiltrædelse af WTO som en positiv
mulighed, eftersom den gav en multilateral, regelbaseret ramme for handelsforbindelser og
tvistbilæggelse.
EU's restriktive foranstaltninger mod Rusland på grund af handlinger, der underminerer
Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, består af en indefrysning af aktiver
og et rejseforbud, der nu anvendes over for i alt 149 personer og 38 enheder. De blev oprindeligt
indført i marts 2014 og blev senest forlænget den 14. september 2017 frem til den 15. marts
2018. Den 9. november 2016 tilføjede EU seks medlemmer af den russiske Duma fra Krim
(valgt samme år) til sanktionslisten. Endvidere forlængede Rådet i slutningen af juli 2017
de økonomiske sanktioner over for Rusland rettet mod finans-, energi- og forsvarssektoren
og produkter med dobbelt anvendelse frem til den 31. januar 2018. I marts 2015 enedes
Det Europæiske Råd om at kæde disse sanktioners varighed sammen med den fuldstændige
gennemførelse af Minskaftalerne, som efter planen skulle finde sted senest 31. december 2015.
Endelig blev de restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim
og Sevastopol den 19. juni 2017 forlænget til den 23. juni 2018.
Rusland er også blevet udelukket af G8, og dets tiltrædelse af OECD og Det Internationale
Energiagentur er blevet standset. De regelmæssige topmøder og andre møder på højt plan
mellem EU og Rusland er blevet suspenderet. Europarådets Parlamentariske Forsamling
(PACE) suspenderede den russiske delegations stemmerettigheder i april 2014 som reaktion på
landets ulovlige annektering af Krim.
Rusland har siden august 2014 gjort gengæld for de sanktioner, som EU og vestlige lande som
USA, Canada og Australien har indført, ved at indføre modsanktioner over for landbrugsvarer,
råstoffer og fødevarer med påstande om overtrædelse af fødevarestandarderne. Rusland har
benyttet fødevareembargoen som en lejlighed til at styrke sin importsubstitutionspolitik i
landbrugssektoren. Rusland anvender en sortliste over for personer fra EU og USA, der har
udtrykt kritik af landets handlinger. Der er ingen mulighed for domstolsprøvelse, hvis en person
bliver sat på listen, i modsætning til EU's rejseforbud.
EU og Rusland er stadig meget afhængige af hinanden med hensyn til energi, handel,
investeringer osv. EU's Udenrigsråd opstillede den 14. marts 2016 fem vejledende principper
for EU's forbindelser med Rusland som fastlagt af Federica Mogherini, Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: 1) gennemførelse af Minskaftalen
som den afgørende forudsætning for enhver væsentlig ændring i EU's indstilling til Rusland,
2) styrkede forbindelser med EU's østlige partnerskabslande og andre nabolande, herunder
Centralasien, 3) styrkelse af EU's modstandsdygtighed (f.eks. hvad angår energisikkerhed,
hybride trusler eller strategisk kommunikation), 4) mulighed for et selektivt engagement med
Rusland vedrørende anliggender af interesse for EU, 5) behov for at indgå mellemfolkelige
kontakter og støtte det russiske civilsamfund.
Ruslands samarbejde med E3+3-landene (også kaldet P5+1-landene) i bestræbelserne på at
indgå atomaftalen med Iran i juli 2015 skabte håb om et øget samarbejde på den globale scene.
Ruslands pludselige, kraftige og direkte intervention i den syriske konflikt til støtte for præsident
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Bashar Al-Assad siden september 2015 har imidlertid ført til yderligere uoverensstemmelser
med Vesten.

AFTALER, SOM ER I KRAFT, OG AFTALER, DER FORHANDLES OM

Det retsgrundlag, som de nuværende forbindelser mellem EU og Rusland bygger på,
er partnerskabs- og samarbejdsaftalen fra 1997. Aftalen, der oprindeligt havde en
gyldighedsperiode på 10 år, er siden blevet automatisk forlænget hvert år. Den fastsætter
de vigtigste fælles mål, etablerer de institutionelle rammer for bilaterale kontakter
(herunder regelmæssige konsultationer om menneskerettigheder og halvårlige topmøder på
præsidentniveau, som i øjeblikket er suspenderet) og opfordrer til handling og dialog på en
række områder.
På topmødet i Skt. Petersborg i maj 2003 styrkede EU og Rusland deres samarbejde ved at
skabe fire fælles rum baseret på fælles værdier og fælles interesser, nemlig et økonomisk
rum, et rum for frihed, sikkerhed og retfærdighed, et rum for ekstern sikkerhed og et rum for
forskning, uddannelse og kultur. Der blev i 2010 lanceret et partnerskab for modernisering. I
juli 2008 blev der indledt forhandlinger om en ny aftale, som skulle indeholde »væsentlige,
retligt bindende forpligtelser« på områder som politisk dialog, retfærdighed, frihed, sikkerhed,
økonomisk samarbejde, forskning, uddannelse, kultur, handel, investeringer og energi.
Ruslands intervention på Krim førte imidlertid til suspendering af alle disse forhandlinger.
Ruslands intervention i det østlige Ukraine har ligeledes spoleret bestræbelserne på at
undertegne en ajourført visumlettelsesaftale, hvorom forhandlingerne blev afsluttet i 2011.
En visumliberalisering vil kræve forbedring af dokumentsikkerheden, grænseforvaltning,
effektiv gennemførelse af tilbagetagelsesaftalen og russiske reformer på områderne
menneskerettigheder og retsstatsforhold. I 2014 besluttede Det Europæiske Råd at suspendere
samarbejdet med Rusland (med undtagelse af det grænseoverskridende samarbejde) såvel som
EU-finansiering til fordel for landet gennem internationale finansielle institutioner.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Ifølge Lissabontraktaten skal Parlamentet godkende nye aftaler, ligesom det gjorde med den
tidligere partnerskabs- og samarbejdsaftale. Mere specifikke aftaler (f.eks. om visumlettelse)
kræver også Parlamentets godkendelse. Selv om Parlamentet ikke direkte fastlægger strategiske
behov eller handlingsprogrammer, fastlægger det som medlovgiver sammen med Rådet målene
og prioriteterne for EU's finansielle bistand, herunder det europæiske naboskabsinstrument
(ENI), hvorigennem EU's regionale samarbejde med Rusland finansieres. Desuden har
Parlamentet ret til at kontrollere dokumenter, der styrer gennemførelsen af ENI, inden de
vedtages — en procedure, der kaldes »demokratisk kontrol«.
A. Vedtagne holdninger (beslutninger)
Parlamentet har vedtaget en række beslutninger om Ukraine, som klart fordømmer Ruslands
ulovlige annektering af Krim og Ruslands rolle i destabiliseringen af den østlige del af landet.
Parlamentet vedtog i juni 2015 en betænkning om status over forholdet mellem EU og Rusland.
Parlamentet var inden den nuværende krise tilhænger af en ny, omfattende aftale
med Rusland baseret på fælles værdier og interesser. I en række initiativbetænkninger
har Parlamentet dog også udtrykt stærk bekymring over menneskerettighedssituationen,
retsstatsforholdene og demokratiets tilstand i Rusland. Love imod LGBTQ-»propaganda« og
imod, at NGO'er modtager finansiering fra kilder uden for Rusland, er de bedste eksempler
herpå. Undertrykkelsen af oppositionsrepræsentanter, herunder offentlige trusler mod og
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uopklarede mord på ledere, er tiltagende. I april 2017 vedtog Parlamentet en beslutning,
der fordømmer anholdelsen af oppositionslederen Aleksej Navalnij. Der føres en stærk
disinformationskampagne både i og uden for Rusland. I februar og maj 2016 fordømte
Parlamentet på det kraftigste de hidtil usete niveauer af menneskerettighedskrænkelser begået
mod befolkningen på Krim, især tatarerne. I marts 2017 anmodede Parlamentet Rusland om at
frigive mere end 30 ukrainske statsborgere, som enten var fængslet eller udsat for begrænsninger
af deres frihed.
B. Samarbejdet med det russiske parlament
Tidligere mødtes medlemmer af henholdsvis Europa-Parlamentet og det russiske parlament
hvert år inden for rammerne af Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland, bl.a.
i arbejdsgrupper, for at drøfte aktuelle emner. Det seneste møde i det parlamentariske
samarbejdsudvalg fandt sted i januar 2014. Siden da er sådanne aktiviteter, som omfatter det
russiske parlament, sat i bero.
Europa-Parlamentets Delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland mødes
fortsat regelmæssigt for at drøfte aktuelle emner med repræsentanter fra andre institutioner
(såsom Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten) og civilsamfundet.
C. Valgobservation og demokratifremme
Parlamentet er ikke blevet indbudt af Rusland til at foretage valgobservation siden 1999 og har
ingen andre relaterede aktiviteter i landet.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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