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OROSZORSZÁG

2014 óta a Krím-félsziget Oroszország általi jogellenes annektálása, a kelet-ukrajnai
felkelők támogatása, Oroszország szomszédságpolitikája és a belső fejlemények feszültté
tették az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat. Oroszország 2016-ban határozottabb
nemzetközi álláspontot alakított ki, és a feszültségek a Szíriát ért orosz bombatámadás miatt
tovább fokozódtak. Az EU 2014 óta rendszeresen újabb korlátozó intézkedéseket vezet be
Oroszországgal szemben. Ennek ellenére az EU és Oroszország között továbbra is szoros
kölcsönös függőségi kapcsolat áll fenn és az EU a „szelektív együttműködés” megközelítését
alkalmazza.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe: „Külső fellépések”;

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206–207. cikke (kereskedelem)
és 216–219. cikke (nemzetközi megállapodások);

— partnerségi és együttműködési megállapodások (kétoldalú kapcsolatok).

AZ ORSZÁG HELYZETE

Az ukrán válság kitöréséig Oroszország az EU „stratégiai partnerének” minősült, és a
viszony sokrétűsége az együttműködés számos területén – többek között a kereskedelem, az
energiaügy és a nemzetközi kérdések, így a terrorizmus elleni küzdelem, az atomfegyverek
elterjedésének megakadályozása és a közel-keleti békefolyamat területén – megnyilvánult. Az
utóbbi néhány évben a közös szomszédság kérdése jelentős feszültség forrássá vált az EU és
Oroszország között. A Krím-félsziget 2014. márciusi, Oroszország általi annektálása, valamint
az Ukrajna keleti részén a szeparatista harcosoknak azóta nyújtott orosz támogatást alátámasztó
bizonyítékok nemzetközi válságot robbantottak ki. Az EU felülvizsgálta kétoldalú kapcsolatát,
lemondva az EU–Oroszország csúcstalálkozókat, és felfüggesztette a vízumliberalizációs
folyamatot és az EU és Oroszország közötti korszerűsített keretmegállapodásról folytatott
tárgyalásokat. Az EU Oroszországgal kapcsolatosan jelenleg olyan kettős megközelítést
követ, amely a fokozatos szankciók politikáját ötvözi a kelet-ukrajnai konfliktus diplomáciai
megoldásának megtalálására irányuló kísérletekkel.
A 2012. évi elnökválasztások – amelyeket a Parlament nem tekintett „szabadnak és
tisztességesnek” – megújították Vlagyimir Putyin orosz elnök és pártja, az Egyesült Oroszország
Párt mandátumát. A választásokat követő oroszországi tiltakozások rávilágítottak az általános
elégedetlenségre, és azt jelezték, hogy az orosz társadalom politikailag aktív rétegeiben a
rendszer elvesztette legitimitását. E tiltakozásokra válaszul az orosz törvényhozás 2012-től az
ellenzéket és a civil társadalmat célzó új törvényeket fogadott el a nem kormányzati szervezetek
bejegyzéséről, a tüntetésekről, az internet használatáról, a becsületsértésről és a rágalmazásról,
valamint a hazaárulásról. E jogszabályok újfent megkérdőjelezték Oroszország demokratikus
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értékek iránti elkötelezettségét. Az EU emellett aggódik a jogállamiság és különösen a korrupció
helyzete miatt, valamint azért, mert az ország egyre kevésbé tartja tiszteletben az emberi jogokat.
A 2016. szeptemberi parlamenti választások nem változtatták meg e tendenciát: egy érdektelen
kampány, alacsony részvételi arány (47,88%) és egy újabb dicsőség Putyin elnök Egyesült
Oroszország Pártjának.
Oroszország 18 évnyi tárgyalás után 2012 augusztusában csatlakozott a Kereskedelmi
Világszervezethez (WTO). Az országban ugyanakkor bizonytalan a befektetői légkör, a
gazdasági teljesítmény pedig továbbra is az olajárak függvénye. Noha az EU Oroszország első
számú, Oroszország pedig az Unió harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, a kereskedelmi
és gazdasági kapcsolatokat számos zavaró tényező befolyásolja. Az EU Oroszország WTO-
hoz való csatlakozását pozitív lehetőségnek tekintette, mivel a kereskedelmi kapcsolatok és a
vitarendezés számára többoldalú, szabályozásalapú keretet biztosított.
Oroszország Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedései
miatt az EU korlátozó intézkedéseket vezetett be, amelyek jelenleg 149 személy és 38 jogi
személy vagyoni eszközeinek befagyasztására és a velük szembeni utazási tilalomra terjednek
ki. Az intézkedéseket az EU 2014 márciusában vezette be, és legutóbb 2017. szeptember 14-én
hosszabbította meg, mégpedig 2018. március 15-ig. 2016. november 9-én az EU az orosz Duma
(még abban az évben megválasztott) hat krími tagjával egészítette ki a szankciós jegyzéket.
Továbbá 2017. július végén a Tanács a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazat, valamint a
kettős felhasználású áruk tekintetében 2018. január 31-ig meghosszabbította az Oroszországgal
szembeni gazdasági szankciókat. Az uniós vezetők az Európai Tanács 2015. márciusi
ülésén megállapodtak arról, hogy a szankciók időtartamát a minszki megállapodások akkor
2015. december 31-re előirányzott teljes körű végrehajtásához kötik. Végül 2017. június 19-
én, a Krím-félsziget és Szevasztopol jogszerűtlen annektálására válaszul hozott korlátozó
intézkedéseket 2018. június 23-ig meghosszabbították.
Oroszországot kizárták a G8-csoportból is, továbbá az OECD-hez és a Nemzetközi Energia
Ügynökséghez való csatlakozása is megakadt. A rendszeres EU–Oroszország csúcstalálkozókat
és más magas szintű találkozókat pedig felfüggesztették. Az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlése (PACE) a Krím-félsziget jogszerűtlen annektálására válaszul 2014. áprilisban
felfüggesztette az orosz küldöttség szavazati jogát.
Oroszország 2014. augusztus óta az EU és a nyugati országok – többek között az USA, Kanada
és Ausztrália – által bevezetett szankciók miatt retorziókat alkalmaz, ellenszankciókat róva ki
a mezőgazdasági termékekre, a nyersanyagokra és az élelmiszerekre az élelmiszer-biztonsági
normák állítólagos megsértése miatt. Oroszország az élelmiszer-embargó kapcsán felhasználta
az alkalmat arra, hogy importkiváltó politikáját a mezőgazdasági ágazatban megerősítse.
Oroszország feketelistára teszi azokat az uniós és egyesült államokbeli személyeket, akik
fellépéseit bírálják. Az uniós beutazási tilalommal ellentétben nincs lehetőség a fellebbezésre,
ha egy személy a listán szerepel.
Az EU és Oroszország között továbbra is szoros kölcsönös függőségi kapcsolat áll fenn
az energiaügy, a kereskedelem, a beruházások stb. terén. 2016. március 14-i ülésén az EU
Külügyek Tanácsa az EU Oroszországgal folytatott kapcsolatainak alapját képező öt vezérelvet
vázolt fel, amelyeket Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
így fogalmazott meg: 1. a minszki megállapodás végrehajtása mint az EU Oroszországgal
kapcsolatos álláspontjában történő bármely lényeges változás kulcsfontosságú feltétele; 2. az
EU keleti partnereivel és más szomszédaival, köztük Közép-Ázsiával folytatott kapcsolatainak
megerősítése; 3. az EU ellenálló képességének megerősítése (például az energiabiztonság, a
hibrid típusú fenyegetések vagy a stratégiai kommunikáció terén); 4. a szelektív együttműködés
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lehetősége Oroszországgal az Unió érdeklődésére számot tartó kérdésekben; 5. az emberek
közötti kapcsolatfelvétel és az orosz civil társadalom támogatásának szükségessége.
Oroszország együttműködése az E3+3 (más néven P5+1) országok csoportjával az
Iránnal 2015. júliusban megkötött nukleáris megállapodás tető alá hozására irányuló
erőfeszítésekben megcsillantotta a globális színtéren folytatott fokozottabb együttműködés
reményét. 2015 szeptemberében azonban hirtelen kezdetét vette Oroszország erőteljes és
közvetlen beavatkozása a szíriai konfliktusba Bassár el-Aszad elnök támogatására, ami a
Nyugattal való további ellentétekhez vezetett.

A HATÁLYOS ÉS A TÁRGYALÁSI SZAKASZBAN LÉVŐ
MEGÁLLAPODÁSOK

A jelenlegi EU–Oroszország viszony jogalapját az 1997. évi partnerségi és együttműködési
megállapodás (PEM) képezi. A PEM eredetileg 10 évre szólt, de azóta évente automatikusan
meghosszabbodik. Meghatározza a főbb közös célkitűzéseket, megállapítja a kétoldalú
kapcsolattartás intézményes keretét (többek között az emberi jogokkal kapcsolatos rendszeres
konzultációkat és a félévente megrendezett – jelenleg befagyasztott – elnöki csúcstalálkozókat),
valamint számos területen cselekvésre és párbeszédre szólít fel.
A 2003. májusi szentpétervári csúcstalálkozón az EU és Oroszország megerősítette
együttműködését azáltal, hogy a közös értékek és érdekek alapján négy „közös térséget” hozott
létre: egy gazdasági térséget; egy, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térséget; egy külbiztonsági térséget; valamint egy kutatási, oktatási és kulturális térséget. 2010-
ben „modernizációs partnerség” elindítására került sor. 2008-ban tárgyalások kezdődtek egy
olyan új megállapodás létrehozására, amely a tervek szerint „jelentős, jogilag kötelező erejű
kötelezettségeket” foglalt volna magában többek között a politikai párbeszéd, az igazságügy,
a szabadság, a biztonság, a gazdasági együttműködés, a kutatás, az oktatás, a kultúra, a
kereskedelem, a beruházás és az energiaügyek területén.
Oroszország krími beavatkozása következtében azonban az összes tárgyalás felfüggesztésre
került. Oroszország kelet-ukrajnai beavatkozása az aktualizált vízumkönnyítési megállapodás
aláírására vonatkozó erőfeszítéseket is megakasztotta, amelynek esetében a tárgyalásokat 2011-
ben lezárták. A vízumliberalizáció további előrelépést igényel az okiratok biztonságossága,
a határigazgatás, a visszafogadási megállapodás hatékony végrehajtása tekintetében, továbbá
oroszországi reformokra lenne szükség az emberi jogok és a jogállamiság területén. 2014-ben az
Európai Tanács úgy határozott, hogy a kizárólag határokon átnyúló együttműködés kivételével
befagyasztja az Oroszországgal való együttműködést, valamint az ország javára a nemzetközi
pénzügyi intézményeken keresztül folyósított uniós finanszírozást.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Lisszaboni Szerződés értelmében a Parlamentnek „egyetértését” kell adnia bármely
új megállapodáshoz, amint az az előző PEM esetében is történt. A specifikusabb
(pl. vízumkönnyítési) megállapodásokhoz szintén a Parlament egyetértése szükséges. Noha
a Parlament közvetlenül nem határoz meg stratégiai célokat vagy cselekvési programokat, a
Tanáccsal együttesen dönt az uniós pénzügyi segítségnyújtás célkitűzéseiről és prioritásairól,
ideértve az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt (ENI) is, amelyen keresztül az EU
Oroszországgal folytatott regionális együttműködését finanszírozzák. Emellett a Parlamentnek
joga van ahhoz, hogy a „demokratikus ellenőrzés” néven ismert eljárás keretében elfogadásuk
előtt ellenőrizze az ENI végrehajtását szabályozó dokumentumokat.
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A. Elfogadott álláspontok (állásfoglalások)
A Parlament több állásfoglalást fogadott el Ukrajnával kapcsolatban, amelyek egyértelműen
elítélik a Krím-félsziget Oroszország általi jogszerűtlen annektálását, és Oroszország Kelet-
Ukrajna destabilizálásában játszott szerepét. A Parlament 2015 júniusában jelentést fogadott el
az EU és Oroszország közötti kapcsolatok helyzetéről.
A jelenlegi válságot megelőzően a Parlament síkra szállt egy közös értékeken és érdekeken
alapuló új, átfogó megállapodás Oroszországgal való megkötése mellett. A Parlament
ugyanakkor több saját kezdeményezésű jelentésében komoly aggodalmának adott hangot az
emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia oroszországi helyzetével kapcsolatban. Ennek
legjobb példái az LMBT „propaganda” elleni és a nem kormányzati szervezetek Oroszországon
kívüli forrásokból történő finanszírozása elleni jogszabályok. Egyre fokozódik az ellenzéki
személyiségekkel szembeni elnyomás, a nyilvános fenyegetéseket és a vezetőkkel szembeni
megoldatlan gyilkossági ügyeket is beleértve. 2017. áprilisban a Parlament állásfoglalást
fogadott el, amelyben elítélte Alekszej Navalnij, ellenzéki vezető letartóztatását. Erőteljes
dezinformációs kampány is zajlik Oroszországon belül és kívül egyaránt. 2016. februárban és
májusban a Parlament határozottan elítélte a krími lakosok, különösen a krími tatárok emberi
jogainak példátlan mértékű megsértését. 2017. márciusban a Parlament felkérte Oroszországot,
hogy engedjen szabadon több mint 30 bebörtönzött vagy szabadságkorlátozásra ítélt ukrán
állampolgárt.
B. Együttműködés az orosz parlamenttel
Az Európai Parlament és az orosz parlament képviselői a múltban az EU–Oroszország
Parlamenti Együttműködési Bizottságban (PEB) évente találkoztak – többek között
munkacsoportok keretében – aktuális kérdésekkel kapcsolatos eszmecsere céljából. A PEB
legutóbbi ülésére 2014 januárjában került sor. Azóta az orosz parlament részvételével folyó
hasonló tevékenységek szünetelnek.
Az Európai Parlament EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált
küldöttsége továbbra is rendszeresen ülésezik, hogy az aktuális kérdéseket megvitassa más
intézmények (például a Bizottság és az EKSZ) és a civil társadalom képviselőivel.
C. Választási megfigyelés és a demokrácia előmozdítása
A Parlamentet 1999 óta nem hívták meg Oroszországba választások megfigyelése céljából, és
a Parlament az országban más ehhez kapcsolódó tevékenységet sem folytat.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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