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Ρωσία

Από το 2014, οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας έχουν τεθεί σε δοκιμασία λόγω ενεργειών της Ρωσίας
όπως η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, η στήριξη των ανταρτών στην ανατολική
Ουκρανία, οι πολιτικές της Ρωσίας στην περιοχή και εσωτερικές εξελίξεις. Το 2016 η
Ρωσία υιοθέτησε πιο δυναμικές διεθνείς θέσεις και οι εντάσεις επιδεινώθηκαν λόγω του
βομβαρδισμού της Συρίας από τη Ρωσία. Από το 2014, η ΕΕ έχει επανειλημμένα προβεί
σε ανανέωση των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, η αλληλεξάρτηση ΕΕ
και Ρωσίας εξακολουθεί να υφίσταται και η ΕΕ εφαρμόζει μια προσέγγιση «επιλεκτικής
συνεργασίας».

Νομική βάση

— Τίτλος V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «εξωτερική δράση»·

— Άρθρα 206-207 (εμπόριο) και άρθρα 216-219 (διεθνείς συμβάσεις) της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

— Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (διμερείς σχέσεις).

Η κατάσταση στη χώρα

Έως την κρίση στην Ουκρανία, η Ρωσία θεωρείτο «στρατηγικός εταίρος» της ΕΕ με την
πολύπλευρη φύση της σχέσης να αντικατοπτρίζεται σε πολλούς τομείς συνεργασίας, μεταξύ
άλλων στο εμπόριο, την ενέργεια και διεθνή θέματα, όπως είναι η αντιτρομοκρατική δράση,
η μη διάδοση και η ειρηνευτική διεργασία στη Μέση Ανατολή. Τα τελευταία έτη το ζήτημα
της κοινής γειτονίας έχει καταστεί μείζον σημείο τριβής μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Η
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2014 και τα στοιχεία
που φανερώνουν ότι η Ρωσία στήριξε αποσχιστές που μάχονται στα ανατολικά εδάφη
της Ουκρανίας πυροδότησαν μια διεθνή κρίση. Η ΕΕ επανεξέτασε τη διμερή της σχέση
ακυρώνοντας τις συναντήσεις κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και διέκοψε τη διαδικασία ελευθέρωσης
του καθεστώτος θεωρήσεων και τις συνομιλίες σχετικά με μια εκσυγχρονισμένη συμφωνία-
πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Η ΕΕ ακολουθεί επί του παρόντος διττή προσέγγιση σε σχέση
με τη Ρωσία, που συνδυάζει πολιτική βαθμιαίων κυρώσεων και προσπάθειες για εξεύρεση
διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στα ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας.
Με τις προεδρικές εκλογές του 2012 — οι οποίες δεν θεωρήθηκαν «ελεύθερες και αδιάβλητες»
από το Κοινοβούλιο — ανανεώθηκαν οι εντολές του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ
Πούτιν και του κόμματός του Ενωμένη Ρωσία. Διαμαρτυρίες στη Ρωσία μετά τις εκλογές
κατέστησαν σαφή την ευρεία δυσαρέσκεια και ήταν ενδεικτικές της απώλειας νομιμοποίησης
του καθεστώτος στους κόλπους πολιτικά ενεργών τμημάτων της ρωσικής κοινωνίας. Εν είδει
αντίδρασης σε τέτοιες διαμαρτυρίες η ρωσική νομοθεσία που εγκρίθηκε στο διάστημα από
το 2012 και εξής είχε στόχο την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών, εισάγοντας
νέους νόμους σχετικά με την καταχώριση μη κυβερνητικών οργανώσεων, τις διαδηλώσεις, τη
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χρήση του Διαδικτύου, τη συκοφαντία και τη δυσφήμηση, και την εσχάτη προδοσία. Η έγκριση
αυτής της νομοθεσίας έχει θέσει περαιτέρω υπό αμφισβήτηση την προσήλωση της Ρωσίας
στις δημοκρατικές αξίες. Πέραν τούτων, για την ΕΕ λόγοι ανησυχίας είναι το κράτος δικαίου
— συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς — και ο μειούμενος σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2016 δεν άλλαξαν αυτή
την τάση: υποτονική προεκλογική περίοδος, χαμηλή προσέλευση (47,88%) και μια μεγαλύτερη
νίκη για το κόμμα του Προέδρου Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία.
Η Ρωσία προσχώρησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) τον Αύγουστο 2012
ύστερα από 18 έτη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το επενδυτικό κλίμα της χώρας, ωστόσο,
είναι αβέβαιο και οι οικονομικές επιδόσεις της εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις τιμές του
πετρελαίου. Ενώ η ΕΕ είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος για τη Ρωσία και η Ρωσία ο τρίτος
για την ΕΕ, οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις δυσχεραίνονται λόγω πολυάριθμων σημείων
τριβής. Η ΕΕ θεώρησε την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ ως ευκαιρία, διότι προσέφερε
ένα πολυμερές, βασιζόμενο σε κανόνες πλαίσιο για τις εμπορικές σχέσεις και την επίλυση
διαφορών.
Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Ρωσίας όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας συνίστανται
σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση, εφαρμόζονται τώρα σε
συνολικά 149 πρόσωπα και 38 οντότητες. Θεσπίστηκαν αρχικά τον Μάρτιο του 2014 και
παρατάθηκαν πιο πρόσφατα στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, έως τις 15 Μαρτίου 2018. Στις 9
Νοεμβρίου 2016, η ΕΕ πρόσθεσε στον κατάλογο των κυρώσεων έξι μέλη της ρωσικής Δούμας
(που εξελέγη εκείνο το έτος). Επιπλέον, στα τέλη Ιουλίου 2017, το Συμβούλιο παρέτεινε
τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας έως τις 31 Ιανουαρίου 2018 στοχοποιώντας τον
χρηματοπιστωτικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα και τα αγαθά διπλής χρήσης. Τον Μάρτιο
του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να συνδέσει τη διάρκεια ισχύος αυτών των
κυρώσεων με την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, η οποία τότε προοριζόταν
να επιτευχθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Τέλος, τα περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης παρατάθηκαν στις 19 Ιουνίου
2017 έως τις 23 Ιουνίου 2018.
Η Ρωσία έχει επίσης αποκλειστεί από τη G8 και έχει ανασταλεί η προσχώρησή της στον ΟΟΣΑ
και στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Οι τακτικές διασκέψεις κορυφής και άλλες συνεδριάσεις
υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ρωσίας έχουν ανασταλεί. Τον Απρίλιο του 2014, η Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) ανέστειλε τα δικαιώματα ψήφου της ρωσικής
αντιπροσωπείας ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.
Από τον Αύγουστο του 2014, η Ρωσία αντιδρά στις κυρώσεις της ΕΕ και δυτικών χωρών,
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, με επιβολή αντικυρώσεων
σε γεωργικά αγαθά, πρώτες ύλες και τρόφιμα, διατυπώνοντας ισχυρισμούς σχετικά με τα
πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων. Η Ρωσία χρησιμοποιεί το εμπάργκο στα τρόφιμα ως
ευκαιρία να ενισχύσει την πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών της στον γεωργικό τομέα.
Άτομα από την ΕΕ και τις ΗΠΑ που εκφράζουν κριτική κατά της Ρωσίας εισάγονται σε μαύρη
λίστα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος άσκησης δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση εισαγωγής
ενός ατόμου στη λίστα, αντίθετα με ό,τι ισχύει στην περίπτωση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης
της ΕΕ.
Η ΕΕ και η Ρωσία παραμένουν στενά αλληλοεξαρτώμενες όσον αφορά την ενέργεια, το
εμπόριο, τις επενδύσεις, κ.λπ. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της 14ης
Μαρτίου 2016 προσδιόρισε πέντε κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,
τις οποίες ανακοίνωσε η Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα
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Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: (1) εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ
ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή της στάσης της ΕΕ προς τη
Ρωσία· (2) ενίσχυση των σχέσεων με τους ανατολικούς εταίρους της ΕΕ και άλλες γειτονικές
χώρες, μεταξύ άλλων και στην κεντρική Ασία· (3) ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ
(για παράδειγμα στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, των υβριδικών απειλών ή της
στρατηγικής επικοινωνίας)· (4) δυνατότητα επιλεκτικής συνεργασίας με τη Ρωσία σε θέματα
που ενδιαφέρουν την ΕΕ· (5) ανάγκη συμμετοχής σε διαπροσωπικές σχέσεις και στήριξης της
ρωσικής κοινωνίας των πολιτών.
Η συνεργασία της Ρωσίας με την ομάδα χωρών E3+3 (αποκαλούμενη και P5+1) στις
προσπάθειες για την επίτευξη της συμφωνίας για τα πυρηνικά με το Ιράν τον Ιούλιο του 2015
δημιούργησαν ελπίδες για ευρύτερη συνεργασία στην παγκόσμια σκηνή. Όμως η αιφνίδια,
δυναμική και άμεση ρωσική επέμβαση από τον Σεπτέμβριο του 2015 υπέρ του προέδρου
Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη συριακή διένεξη προκάλεσε πρόσθετες διαφωνίες με τη Δύση.

Ισχύουσες και υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες

Η νομική βάση των σημερινών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) του 1997. Αρχικά η ΣΕΣΣ είχε δεκαετή ισχύ και έκτοτε ανανεώνεται
αυτομάτως κάθε χρόνο. Καθορίζει τους κύριους κοινούς στόχους, θεσπίζει το θεσμικό πλαίσιο
για τις διμερείς επαφές (περιλαμβανομένων τακτικών διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και ανά εξάμηνο διασκέψεων κορυφής σε επίπεδο προέδρων, οι οποίες επί του
παρόντος έχουν παγώσει) και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων και διαλόγου σε
διάφορους τομείς.
Στη σύνοδο κορυφής της Αγίας Πετρούπολης τον Μάιο του 2003 η ΕΕ και η Ρωσία ενίσχυσαν
τη συνεργασία τους δημιουργώντας τέσσερις «κοινούς χώρους» με βάση κοινές αξίες και
κοινά συμφέροντα: έναν οικονομικό χώρο· έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·
έναν χώρο εξωτερικής ασφάλειας· και έναν χώρο έρευνας, παιδείας και πολιτισμού. Το 2010
εγκαινιάστηκε η «Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό». Τον Ιούλιο του 2008 ξεκίνησαν
διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία, η οποία επρόκειτο να περιλαμβάνει «ουσιαστικές,
νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις» σε τομείς όπως ο πολιτικός διάλογος, η δικαιοσύνη, η
ελευθερία, η ασφάλεια, η οικονομική συνεργασία, η έρευνα, η παιδεία, ο πολιτισμός, το
εμπόριο, οι επενδύσεις και η ενέργεια.
Η επέμβαση της Ρωσίας στην Κριμαία όμως οδήγησε στη διακοπή όλων αυτών των συνομιλιών.
Η επέμβαση της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία ανέστειλε επίσης τις προσπάθειες να
υπογραφεί επικαιροποιημένη συμφωνία διευκόλυνσης της χορήγησης θεώρησης, για την οι
διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν το 2011. Η ελευθέρωση της χορήγησης θεωρήσεων απαιτεί
βελτιώσεις στην ασφάλεια των εγγράφων, τη διαχείριση των συνόρων, την αποτελεσματική
εφαρμογή της συμφωνίας για την επανεισδοχή και μεταρρυθμίσεις στη Ρωσία στους τομείς
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Το 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
αποφάσισε το πάγωμα της συνεργασίας με τη Ρωσία (εξαιρουμένης της διασυνοριακής
συνεργασίας) και της χρηματοδότησης από την ΕΕ προς όφελος της χώρας αυτής μέσω διεθνών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το ΕΚ πρέπει να «δώσει τη συγκατάθεσή του» σε
οποιαδήποτε νέα συμφωνία, όπως το έπραξε στην περίπτωση της προηγούμενης ΣΕΣΣ. Για
ειδικότερες συμφωνίες (όπως για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων) χρειάζεται επίσης
η συναίνεση του Κοινοβουλίου. Μολονότι το Κοινοβούλιο δεν ορίζει άμεσα τις στρατηγικές
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ανάγκες ή τα προγράμματα δράσης, εγκρίνει νομοθεσία, από κοινού με το Συμβούλιο,
σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες της παροχής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από
την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, μέσω του οποίου
χρηματοδοτείται η περιφερειακή συνεργασία με τη Ρωσία. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο έχει
δικαίωμα να ελέγχει τα έγγραφα που καθοδηγούν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Γειτονίας πριν από την έγκρισή τους, διαδικασία γνωστή ως «δημοκρατικός έλεγχος».
Α. Θέσεις που εγκρίθηκαν (ψηφίσματα)
Το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει σειρά ψηφισμάτων σχετικά με την Ουκρανία, τα οποία
καταδικάζουν απερίφραστα την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και τον
ρόλο της Ρωσίας στην αποσταθεροποίηση των ανατολικών εδαφών της χώρας. Το Κοινοβούλιο
ενέκρινε έκθεση σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας τον Ιούνιο 2015.
Πριν να ξεσπάσει η παρούσα κρίση, το Κοινοβούλιο ήταν υπέρ μιας νέας, περιεκτικής
συμφωνίας με τη Ρωσία που να βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα. Ωστόσο,
σε διάφορες εκθέσεις πρωτοβουλίας το Κοινοβούλιο έχει επίσης εκφράσει έντονες ανησυχίες
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την κατάσταση της δημοκρατίας
στη Ρωσία. Οι νόμοι κατά της «προπαγάνδας» των LGTBQ και κατά των ΜΚΟ που λαμβάνουν
χρηματοδότηση από πηγές εκτός Ρωσίας είναι τα καλύτερα παραδείγματα. Αυξάνονται τα
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν καταστολή της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της
δημόσιας διατύπωσης απειλών και των ανεξιχνίαστων δολοφονιών ηγετών της. Τον Απρίλιο
του 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το οποίο καταδικάζει τη σύλληψη του αρχηγού
της αντιπολίτευσης Alexei Navalny. Εκστρατεία έντονης παραπληροφόρησης διεξάγεται τόσο
εντός όσο και εκτός Ρωσίας. Τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2016, το Κοινοβούλιο
καταδίκασε τις άνευ προηγουμένου παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος
κατοίκων της Κριμαίας, κυρίως Τατάρων. Τον Μάρτιο του 2017, το Κοινοβούλιο κάλεσε τη
Ρωσία να απελευθερώσει περισσότερους από 30 ουκρανούς πολίτες οι οποίοι είτε κρατούνταν
ή αντιμετώπιζαν συνθήκες περιορισμού της ελευθερίας τους.
Β. Συνεργασία με το Ρωσικό Κοινοβούλιο
Στο παρελθόν, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ρωσικού Κοινοβουλίου
συνεδρίαζαν στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας (ΕΚΣ) κατ' έτος,
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εργασίας, για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με
τρέχοντα θέματα. Η πιο πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας
διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2014. Έκτοτε αυτές οι δραστηριότητες με το Ρωσικό Κοινοβούλιο
έχουν παγώσει.
Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ΕΚΣ ΕΕ-Ρωσίας συνεχίζει να
συνέρχεται τακτικά για να συζητήσει θέματα επικαιρότητας με εκπροσώπους άλλων θεσμικών
οργάνων (όπως είναι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ) και με την κοινωνία των πολιτών.
Γ. Παρατήρηση εκλογών και προαγωγή της δημοκρατίας
Το Κοινοβούλιο δεν έχει προσκληθεί από τη Ρωσία να συμμετάσχει στην παρατήρηση εκλογών
από το 1999 και δεν αναπτύσσει άλλες συναφείς δραστηριότητες στη χώρα.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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