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RUSIJA

ES ir Rusijos santykiai tapo įtempti po 2014 m. dėl Rusijos įvykdytos neteisėtos Krymo
aneksijos, paramos sukilėliams Rytų Ukrainoje, politikos kaimyninėse šalyse ir vidaus
politikos pokyčių. 2016 m. Rusija užėmė ryžtingesnę tarptautinę poziciją ir dėl Rusijos
vykdomų bombardavimų Sirijoje įtampa dar padidėjo. ES nuo 2014 m. nuolat atnaujina
Rusijai taikomas ribojamąsias priemones. Vis dėlto ES ir Rusija tebėra glaudžiai tarpusavyje
susijusios ir ES taiko pasirinktinio bendradarbiavimo strategiją.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties V antraštinė dalis „Išorės veiksmai“;

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 206–207 straipsniai (prekyba) ir 216–219
straipsniai (tarptautiniai susitarimai);

— Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (dvišaliai santykiai)

PADĖTIS ŠALYJE

Iki krizės Ukrainoje Rusija buvo laikoma strategine ES partnere ir daugialypis šių santykių
pobūdis buvo matomas daugelyje bendradarbiavimo sričių, įskaitant prekybą, energetiką ir
tarptautinius klausimus, tokius kaip kova su terorizmu, ginklų neplatinimas ir Artimųjų
Rytų taikos procesas. Pastaraisiais metais atsirado daug ES ir Rusijos nesutarimų bendros
kaimynystės klausimais. 2014 m. kovo mėn. Rusijos įvykdyta neteisėta Krymo aneksija ir
įrodymai, kad Rusija rėmė rytinėje Ukrainos dalyje kovojančius separatistus, sukėlė tarptautinę
krizę. ES peržiūrėjo savo dvišalius santykius, atšaukė ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio
susitikimus ir sustabdė vizų režimo liberalizavimo procesą bei derybas dėl atnaujinto ES ir
Rusijos pagrindų susitarimo. Šiuo metu ES Rusijos atžvilgiu laikosi dvejopos strategijos, pagal
kurią laipsniškų sankcijų politika derinama su pastangomis rasti diplomatinį konflikto rytinėje
Ukrainos dalyje sprendimą.
2012 m. prezidento rinkimuose, kurių Parlamentas nelaikė laisvais ir teisingais, atnaujinti
Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo partijos „Vieningoji Rusija“ įgaliojimai. Po rinkimų
Rusijoje vykę protestai parodė plačiai paplitusį nepasitenkinimą ir tapo aišku, kad politiškai
aktyvūs Rusijos visuomenės sluoksniai nebepripažįsta režimo teisėtumo. Reaguojant į tokius
protestus, nuo 2012 m. Rusijoje priimti prieš opoziciją ir pilietinę visuomenę nukreipti nauji
teisės aktai dėl nevyriausybinių organizacijų registravimo, demonstracijų, interneto naudojimo,
šmeižto ir įžeidimo bei tėvynės išdavimo. Pasirodžius šiems teisės aktams kilo dar daugiau
abejonių dėl to, ar Rusija laikosi demokratinių vertybių. Be to, ES yra susirūpinusi dėl teisinės
valstybės principo laikymosi, įskaitant korupcijos problemą, ir dėl to, jog šalyje mažėja pagarba
žmogaus teisėms. 2016 m. rugsėjo mėn. įvykę parlamento rinkimai šios tendencijos nepakeitė:
dėmesio nesukelianti kampanija, mažas rinkėjų aktyvumas (47,88 proc.) ir dar didesnė V. Putino
„Vieningosios Rusijos“ pergalė.
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2012 m. rugpjūčio mėn., po 18 metų trukusių stojimo derybų, Rusija tapo Pasaulio prekybos
organizacijos (PPO) nare. Visgi šalies investicinė aplinka yra neapibrėžta, taigi ekonominiai
rezultatai ir toliau priklauso nuo naftos kainų. Nors pagal prekybos apimtį ES yra pirmoji
Rusijos prekybos partnerė, o Rusija yra trečioji pagal apimtį ES prekybos partnerė, prekybos
ir ekonominius santykius sudrumstė įvairūs dirgikliai. ES manė, kad Rusijos narystė PPO
neabejotinai suteiks galimybių, nes pagal ją numatyta daugiašalė, taisyklėmis grindžiama
prekybos santykių ir ginčų sprendimo sistema.
ES ribojamąsias priemones, taikomas Rusijai atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama
Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, sudaro turto įšaldymas ir
draudimas keliauti. Šiuo metu jos taikomas 149 asmenims ir 38 subjektams. Šios priemonės
buvo pirmą kartą nustatytos 2014 m. kovo mėn. ir paskiausią kartą pratęstos 2017 m. rugsėjo
14 d. – iki 2018 m. kovo 15 d. 2016 m. lapkričio 9 d. ES sankcijų sąrašą papildė tų metų rugsėjo
mėn. Kryme išrinktais šešiais Rusijos Dūmos nariais. Be to, 2017 m. liepos pabaigoje Taryba
iki 2018 m. sausio 31 d. pratęsė ekonominių sankcijų Rusijai galiojimą finansų, energetikos
ir gynybos sektoriams bei dvejopo naudojimo prekių sektoriui. 2015 m. kovo mėn. Europos
Vadovų Taryba susitarė susieti šių sankcijų trukmę su visišku Minsko susitarimų įgyvendinimu,
kurį užbaigti buvo numatyta iki 2015 m. gruodžio 31 d. Galiausiai ribojamųjų priemonių,
nustatytų reaguojant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją, galiojimas buvo pratęstas
2017 m. birželio 19 d. iki 2018 m. birželio 23 d.
Rusija taip pat buvo pašalinta iš G8 ir buvo sustabdytas jos prisijungimas prie EBPO bei
Tarptautinės energetikos agentūros. Reguliarių ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimų
ir kitų aukšto lygio susitikimų rengimas buvo sustabdytas. 2014 m. balandžio mėn. Europos
Tarybos Parlamentinė Asamblėja sustabdė Rusijos delegacijos balsavimo teises reaguodama į
Rusijos įvykdytą neteisėtą Krymo aneksiją.
Nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. Rusija vykdo atsakomąsias priemones prieš sankcijas, kurias
taiko ES ir kitos Vakarų šalys, įskaitant JAV, Kanadą ir Australiją, nustatydama atsakomąsias
sankcijas, taikomas žemės ūkio produktams, žaliavoms ir maisto produktams, teigdama, kad
pažeidžiami maisto saugos standartai. Rusija naudojasi maisto produktų embargu kaip galimybe
sustiprinti savo importo pakeitimo politiką žemės ūkio sektoriuje. Rusija taiko ES ir JAV
asmenų, kurie pareiškė kritiką Rusijos veiksmams, juodąjį sąrašą. Priešingai ES draudimui
keliauti, į Rusijos sąrašą įtraukti asmenys neturi galimybių teisiškai apskųsti šį sprendimą.
ES ir Rusija toliau glaudžiai tarpusavyje susijusios energetikos, prekybos, investicijų ir
kitose srityse. ES Užsienio reikalų taryba 2016 m. kovo 14 d. nurodė penkis pagrindinius
principus, kuriais grindžiami ES santykiai su Rusija ir kuriuos nurodė Sąjungos vyriausioji
įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini: 1) Minsko susitarimo
įgyvendinimas yra pagrindinė sąlyga, kad iš esmės pasikeistų ES politika Rusijos atžvilgiu; 2)
reikia stiprinti santykius su ES rytinėmis partnerėmis ir kitomis kaimyninėmis šalimis, įskaitant
Vidurinę Aziją; 3) būtina stiprinti ES atsparumą (pavyzdžiui, energetinio saugumo, mišraus
pobūdžio grėsmių ir strateginės komunikacijos srityse); 4) esama galimybės pasirinktinai
bendradarbiauti su Rusija dėl klausimų, kurie svarbūs ES; 5) reikia užmegzti tiesioginius žmonių
tarpusavio ryšius ir remti Rusijos pilietinę visuomenę.
2015 m. liepos mėn. Rusijos bendradarbiavimas siekiant sudaryti šalių grupės „E3+3“ (taip pat
vadinamos grupe „P5+1“) branduolinį susitarimą su Iranu suteikė vilties, kad bus glaudžiau
bendradarbiaujama pasaulinėje arenoje. Tačiau dėl 2015 m. rugsėjo mėn. pradėtos staigios
aktyvios tiesioginės Rusijos intervencijos remiant prezidentą Basharą Al-Assadą Sirijos
konflikte, kilo papildomų nesutarimų su Vakarais.
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GALIOJANTYS SUSITARIMAI IR SUSITARIMAI, DĖL KURIŲ DAR
DERAMASI

ES ir Rusijos dabartinių santykių teisinis pagrindas yra 1997 m. pasirašytas partnerystės ir
bendradarbiavimo susitarimas. Iš pradžių jo galiojimo laikas buvo 10 metų, vėliau šis PBS buvo
kasmet automatiškai pratęsiamas. Susitarime išdėstyti pagrindiniai bendrieji tikslai, nustatyta
dvišalių santykių institucinė struktūra (įskaitant nuolatines konsultacijas dėl žmogaus teisių ir
du kartus per metus rengiamus aukščiausiojo lygio susitikimus, kurie šiuo metu sustabdyti) ir
raginama imtis veiklos bei pradėti dialogą daugelyje sričių.
2003 m. gegužės mėn. Sankt Peterburge vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime ES ir
Rusija sustiprino tarpusavio bendradarbiavimą, sukurdamos keturias bendras erdves, pagrįstas
bendromis vertybėmis ir interesais: ekonominę erdvę, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę,
išorės saugumo erdvę, taip pat mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros erdvę. 2010 m. pradėta
Partnerystė siekiant modernizavimo. 2008 m. liepos mėn. pradėtos derybos dėl naujojo
susitarimo, į kurį būtų įtraukti esminiai, teisiškai privalomi įsipareigojimai tokiose srityse kaip
politinis dialogas, teisingumas, laisvė, saugumas, ekonominis bendradarbiavimas, moksliniai
tyrimai, švietimas, kultūra, prekyba, investicijos ir energetika.
Tačiau dėl Rusijos intervencijos Kryme visos šios derybos buvo sustabdytos. Dėl Rusijos
intervencijos Rytų Ukrainoje taip pat nutrūko pastangos pasirašyti atnaujintą vizų režimo
supaprastinimo susitarimą, dėl kurio derybos buvo baigtos 2011 m. Liberalizuojant vizų
režimą reikėtų geriau užtikrinti dokumentų saugumą, sienų valdymą, veiksmingą readmisijos
susitarimo įgyvendinimą ir Rusijos reformas žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse. 2014 m.
Europos Vadovų Taryba nusprendė įšaldyti bendradarbiavimą su Rusija (išskyrus tarpvalstybinį
bendradarbiavimą) ir ES finansavimą, kurį šaliai teikė tarptautinės finansavimo įstaigos.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Remiantis Lisabonos sutartimi, privaloma kreiptis į Parlamentą siekiant jo pritarimo bet kokiam
naujam susitarimui, kaip buvo daroma sudarant ankstesnįjį partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimą. Norint sudaryti konkretesnius susitarimus (pavyzdžiui, vizų režimo supaprastinimo
susitarimą) taip pat reikia gauti Parlamento pritarimą. Nors Parlamentas tiesiogiai nenustato
strateginių poreikių ar veiksmų programų, jis kartu su Taryba priima teisėkūros sprendimus
dėl ES finansinės paramos, įskaitant Europos kaimynystės priemonę, kuria finansuojamas
ES regioninis bendradarbiavimas su Rusija, tikslų ir prioritetų. Be to, Parlamentas, prieš
priimdamas dokumentus dėl Europos kaimynystės priemonės įgyvendinimo, turi teisę
nuodugniai juos tikrinti (ši procedūra vadinama demokratine kontrole).
A. Priimtos pozicijos (rezoliucijos)
Parlamentas yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl Ukrainos, kuriose aiškiai smerkiama Rusijos
įvykdyta neteisėta Krymo aneksija ir Rusijos vaidmuo destabilizuojant Ukrainos rytinę dalį.
2015 m. birželio mėn. Parlamentas priėmė pranešimą dėl ES ir Rusijos santykių padėties.
Prieš prasidedant dabartinei krizei, Parlamentas buvo pritaręs naujam išsamiam susitarimui
su Rusija, kuris būtų buvęs pagrįstas bendromis vertybėmis ir interesais. Vis dėlto keliuose
pranešimuose savo iniciatyva Parlamentas taip pat yra išreiškęs didelį susirūpinimą dėl žmogaus
teisių, teisinės valstybės ir demokratijos padėties Rusijoje. Geriausi to pavyzdžiai yra įstatymai
dėl LGBTI „propagandos“ ir dėl draudimo NVO gauti finansavimą iš šaltinių, kurie yra ne
Rusijoje. Daugėja prieš opozicijos veikėjus nukreiptų represijų, įskaitant viešus grasinimus
ir neištirtus opozicijos vadovų nužudymus. 2017 m. balandžio mėn. Parlamentas priėmė
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rezoliuciją, kurioje pasmerkė opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno areštą. Rusijoje ir už
jos ribų vykdoma aktyvi dezinformacijos kampanija. 2016 m. vasario mėn. ir gegužės mėn.
Parlamentas griežtai pasmerkė tai, kad vykdoma beprecedentiškai daug Krymo gyventojų, visų
pirma totorių, žmogaus teisių pažeidimų. 2017 m. kovo mėn. Parlamentas paprašė, kad Rusija
paleistų daugiau kaip 30 Ukrainos piliečių, kurie buvo įkalinti arba kuriems buvo taikomas
laisvės apribojimas.
B. Bendradarbiavimas su Rusijos parlamentu
Anksčiau Europos Parlamento ir Rusijos parlamento nariai susitikdavo per kasmet vykstančius
ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdžius, įskaitant darbo grupes,
ir keisdavosi nuomonėmis aktualiais klausimais. Paskutinis parlamentinio bendradarbiavimo
komiteto susitikimas įvyko 2014 m. sausio mėn. Nuo to laiko tokia su Rusijos parlamentu
susijusi veikla sustabdyta.
Europos Parlamento Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir
toliau reguliariai posėdžiauja, kad aptartų aktualius klausimus su kitų institucijų (pavyzdžiui,
Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos) bei pilietinės visuomenės atstovais.
C. Rinkimų stebėjimas ir demokratijos propagavimas
Nuo 1999 m. Parlamentas nebuvo kviečiamas stebėti Rusijoje vykstančių rinkimų ir šioje šalyje
nevykdo jokios kitos su tuo susijusios veiklos.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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