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KRIEVIJA

ES un Krievijas attiecības ir saspringtas kopš 2014. gada sakarā ar Krievijas īstenoto
nelikumīgo Krimas aneksiju, atbalstu nemierniekiem Austrumukrainā, kaimiņattiecību
politiku un iekšējām norisēm. 2016. gadā Krievija pieņēma uzstājīgāku starptautisko nostāju
un pieauga spriedze saistībā ar Krievijas īstenotajām bombardēšanām Sīrijā. ES kopš
2014. gada regulāri atjaunoja ierobežojošus pasākumus pret Krieviju. Tomēr ES un Krievija
joprojām ir savstarpēji cieši saistītas un ES piemēro tā saukto “selektīvas iesaistīšanās” pieeju.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību V sadaļa: “Ārējā darbība”;

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība) un 216.–
219. pants (starptautiski nolīgumi);

— partnerības un sadarbības nolīgumi (divpusējās attiecības).

STĀVOKLIS VALSTĪ

Līdz krīzei Ukrainā Krievija tika uzskatīta par ES “stratēģisku partneri” un attiecību
daudzšķautņainais raksturs atspoguļojās daudzās sadarbības jomās, ieskaitot tirdzniecību,
enerģētiku un starptautiskos jautājumus, piemēram, terorisma apkarošanu, ieroču neizplatīšanu
un Tuvo Austrumu miera procesu. Pēdējos gados kopīgu kaimiņvalstu jautājums ir kļuvis
par nozīmīgu spriedzes punktu ES un Krievijas starpā. Krievijas nelikumīgā Krimas aneksija
2014. gada martā un liecības, ka Krievija atbalsta separātistu kaujiniekus Ukrainas austrumos,
izraisīja starptautisku krīzi. ES ir pārskatījusi divpusējās attiecības, atceļot ES un Krievijas
augstākā līmeņa sanāksmes, un ir apturējusi vīzu režīma atvieglošanas procesu un sarunas
par modernizētu ES un Krievijas pamatnolīgumu. Attiecībā uz Krieviju ES pašlaik piemēro
divējādu pieeju, kas apvieno pakāpenisku sankciju politiku ar centieniem rast diplomātisku
risinājumu konfliktam Austrumukrainā.
2012. gada prezidenta vēlēšanās, ko Eiropas Parlaments neuzskatīja par brīvām un godīgām, tika
atjaunotas Krievijas prezidenta Vladimira Putina un viņa partijas “Vienotā Krievija” pilnvaras.
Protesti, kas risinājās Krievijā pēc vēlēšanām, atspoguļoja plašu neapmierinātību un liecināja par
to, ka pastāvošais režīms zaudējis leģitimitāti Krievijas sabiedrības politiski aktīvās daļas acīs.
Reaģējot uz šādiem protestiem, Krievijas tiesību akti, kas pieņemti, sākot no 2012. gada, vērsās
pret opozīciju un pilsonisko sabiedrību, pieņemot jaunus likumus par nevalstisko organizāciju
reģistrāciju, demonstrācijām, interneta lietošanu, apmelošanu un neslavas celšanu un valsts
nodevību. Minētie tiesību akti vēl vairāk lika apšaubīt Krievijas uzticību demokrātiskām
vērtībām. Turklāt ES ir norūpējusies par draudiem tiesiskumam, tostarp saistībā ar korupciju, un
par to, ka valstī netiek ievērotas cilvēktiesības. Šī tendence saglabājās arī 2016. gada septembrī
rīkotajās parlamenta vēlēšanās: kampaņa bez pārredzamības, zems vēlētāju aktivitātes rādītājs
(47,88 %) un jauna uzvara prezidenta V. Putina partijai “Vienotā Krievija”.
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Pēc 18 gadus ilgušām sarunām Krievija 2012. gada augustā iestājās Pasaules Tirdzniecības
organizācijā (PTO). Investīciju vide valstī tomēr ir nedroša, un tās saimnieciskās darbības
rezultāti tāpat kā agrāk ir atkarīgi no naftas cenām. Neraugoties uz to, ka ES ir Krievijas
lielākā tirdzniecības partnere un Krievija ES partneru vidū ierindojas trešajā vietā, pastāv
daudz traucējumu tirdzniecībai un ekonomiskajām attiecībām. ES pozitīvi novērtēja Krievijas
pievienošanos PTO, jo tā nodrošina daudzpusēju tiesisku regulējumu tirdzniecības attiecībām
un strīdu risināšanai.
ES ierobežojošie pasākumi pret Krieviju attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, nozīmē līdzekļu iesaldēšanu un ceļošanas
aizliegumu, ko šobrīd piemēro kopskaitā 149 personām un 38 struktūrām. Tos pirmo reizi
ieviesa 2014. gada martā, un pēdējo reizi tie tika pagarināti 2017. gada 14. septembrī, proti,
līdz 2018. gada 15. martam. ES 2016. gada 9. novembrī iekļāva sankciju sarakstā sešus (togad
ievēlētus) Krievijas Valsts domes locekļus no Krimas. Turklāt 2017. gada jūlija beigās Padome
līdz 2018. gada 31. janvārim pagarināja pret Krieviju vērstās ekonomiskās sankcijas, kas vērstas
pret finanšu, enerģētikas un aizsardzības nozari un divējāda lietojuma precēm. 2015. gada martā
Eiropadome vienojās piesaistīt šo sankciju ilgumu Minskas vienošanos pilnīgai izpildei, ko bija
paredzēts veikt līdz 2015. gada 31. decembrim. Visbeidzot, ierobežojošie pasākumi, reaģējot
uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju, 2017. gada 19. jūnijā tika pagarināti līdz
2018. gada 23. jūnijam.
Krievija arī tika izslēgta no G8, un tika apturēta tās pievienošanās ESAO un Starptautiskajai
Enerģētikas aģentūrai. Kārtējās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes un citas augsta
līmeņa tikšanās tika apturētas. Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja (PACE) 2014. gada
aprīlī, reaģējot uz nelikumīgo Krimas aneksiju, apturēja Krievijas delegācijas balsošanas
tiesības.
Krievija kopš 2014. gada augusta reaģē pret sankcijām, ko piemēro ES un rietumvalstis, tostarp
ASV, Kanāda un Austrālija, un nosaka pretsankcijas lauksaimniecības precēm, izejvielām
un pārtikai, aizbildinoties ar iespējamiem pārtikas nekaitīguma standartu pārkāpumiem.
Krievija ir izmantojusi pārtikas embargo kā iespēju stiprināt savu importa aizstāšanas politiku
lauksaimniecības nozarē. Krievijas piemēro “melno sarakstu” attiecībā uz ES un ASV
pilsoņiem, kuri ir pauduši kritiku par tās darbību. Ja personas vārds iekļauts sarakstā, pārsūdzība
nav iespējama – pretēji ES noteiktajam ceļošanas aizliegumam.
ES un Krievija joprojām ir savstarpēji cieši saistītas enerģētikas, tirdzniecības, ieguldījumu
ziņā utt. ES Ārlietu padome 2016. gada 14. martā izklāstīja piecus galvenos principus,
kas ir pamatā ES attiecībām ar Krieviju, kā noteica Savienības Augstā pārstāve ārlietās un
drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni: 1) Minskas vienošanās īstenošana kā galvenais
priekšnoteikums jebkādām būtiskām izmaiņām ES nostājā attiecībā uz Krieviju; 2) attiecību
stiprināšana ar ES austrumu partnervalstīm un citām kaimiņvalstīm, tostarp Vidusāzijas valstīm;
3) ES izturētspējas stiprināšana (piemēram, energoapgādes drošība, pretošanās hibrīddraudiem
vai stratēģiskā komunikācija); 4) iespēja selektīvi iesaistīties ar Krieviju jautājumos, kuros ES
ir ieinteresēta; 5) nepieciešamība uzturēt cilvēku savstarpējos kontaktus un atbalstīt Krievijas
pilsonisko sabiedrību.
Krievijas sadarbība centienos 2015. gada jūlijā panākt E3+3 (saukta arī P5+1) valstu grupas
vienošanos ar Irānu kodolenerģijas jomā viesa cerības par labāku sadarbību pasaules mērogā.
Tomēr pēkšņā, spēcīgā un tiešā Krievijas iejaukšanās kopš 2015. gada septembra, atbalstot
prezidentu Bashar Al-Assad Sīrijas konfliktā, izraisīja papildu domstarpības ar Rietumiem.
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SPĒKĀ ESOŠIE NOLĪGUMI UN NOLĪGUMI, PAR KURIEM NOTIEK
SARUNAS

Pašreizējās ES un Krievijas attiecības balstās uz 1997. gada Partnerības un sadarbības nolīgumu
(PSN). Sākotnēji PSN bija spēkā 10 gadus, un pēc tam tas katru gadu tiek automātiski pagarināts.
Tajā ir noteikti kopīgie pamatmērķi, divpusējo kontaktu institucionālā struktūra (cita starpā
regulāras apspriedes cilvēktiesību jomā un augstākā līmeņa sanāksmes prezidentu līmenī divreiz
gadā, kuras pašlaik ir iesaldētas), kā arī ietverts pamudinājums rīcībai un dialogam vairākās
jomās.
ES un Krievija 2003. gada maijā Sanktpēterburgā notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē
aktivizēja savu sadarbību, izveidojot četras “kopējās telpas” – ekonomikas telpu, brīvības,
drošības un tiesiskuma telpu, ārējās drošības telpu un pētniecības, izglītības un kultūras telpu –,
kuru pamatā ir kopīgas vērtības un intereses. 2010. gadā tika sākta “Partnerība modernizācijai”.
2008. gada jūlijā tika sāktas sarunas par jaunu nolīgumu, kurā tika paredzēts ietvert “būtiskas
juridiskas saistības” tādās jomās kā politiskais dialogs, tiesiskums, brīvība, drošība, ekonomiskā
sadarbība, pētniecība, izglītība, kultūra, tirdzniecība, investīcijas un enerģētika.
Tomēr Krievijas intervence Krimā noveda pie šo visu sarunu apturēšanas. Krievijas intervence
Ukrainas austrumu daļā tāpat pielika punktu centieniem parakstīt atjauninātu nolīgumu
par vīzu režīma atvieglošanu, par kuru sarunas tika pabeigtas 2011. gadā. Vīzu režīma
liberalizācija paredz, ka būtu jāuzlabo dokumentu drošība, robežu pārvaldība, efektīvi jāīsteno
atpakaļuzņemšanas nolīgums un jāveic reformas cilvēktiesību un tiesiskuma jomā Krievijā.
2014. gadā Eiropadome nolēma iesaldēt sadarbību ar Krieviju (izņemot pārrobežu sadarbību),
kā arī ES finansējumu par labu šai valstij, izmantojot starptautiskās finanšu iestādes.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Saskaņā ar Lisabonas līgumu jebkāda jauna nolīguma slēgšanai ir vajadzīga Parlamenta
piekrišana, tāpat kā tas bija iepriekšējā PSN gadījumā. Arī īpašiem nolīgumiem, piemēram,
nolīgumam par vīzu režīma atvieglojumiem, ir vajadzīga Parlamenta piekrišana. Lai gan
Parlaments tieši nepiedalās stratēģisko vajadzību un rīcības programmu noteikšanā, tas kopā
ar Padomi darbojas kā likumdevējs par ES finansiālā atbalsta mērķiem un prioritātēm, tostarp
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu (EKPI), ar kuru tiek finansēta ES reģionālā
sadarbība ar Krieviju. Turklāt Parlamentam ir tiesības rūpīgi pārbaudīt dokumentus, kuri nosaka
EKPI īstenošanu, pirms to pieņemšanas – šo procedūru pazīst kā “demokrātisko kontroli”.
A. Pieņemtās nostājas (rezolūcijas)
Parlaments ir pieņēmis virkni rezolūciju par Ukrainu, kurās pausts skaidrs nosodījums tam, ka
Krievija ir nelikumīgi anektējusi Krimu, un tam, kādu lomu ieņem Krievija šīs valsts austrumu
destabilizācijā. Parlaments 2015. gada jūnijā pieņēma ziņojumu par stāvokli ES un Krievijas
attiecībās.
Pirms pašreizējās krīzes Parlaments atbalstīja jauna visaptveroša nolīguma noslēgšanu ar
Krieviju, kura pamatā būtu kopīgas vērtības un intereses. Tomēr vairākos patstāvīgos ziņojumos
Parlaments arī pauda nopietnas bažas par cilvēktiesību, tiesiskuma un demokrātijas stāvokli
Krievijā. Visspilgtāk par to liecina likumi, kas vērsti pret LGTBQ “propagandu” un pret
NVO, kuras saņem finansējumu no avotiem ārpus Krievijas. Pieaug represijas, kas vērstas
pret opozīciju, tostarp publiski izteikti draudi un vadītāju slepkavības, kas paliek neatklātas.
2017. gada aprīlī Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja opozīcijas līdera Alekseja
Navaļnija apcietināšanu. Gan pašā Krievijā, gan ārpus tās tiek veikta spēcīga dezinformācijas
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kampaņa. 2016. gada februārī un maijā Parlaments pauda stingru nosodījumu par vēl
nepieredzēta līmeņa cilvēktiesību pārkāpumiem pret Krimas iedzīvotājiem, jo īpaši tatāriem.
Parlaments 2017. gada martā aicināja Krieviju atbrīvot vairāk nekā 30 Ukrainas pilsoņus, kuri
atrodas ieslodzījumā vai kuriem ierobežota pārvietošanās brīvība.
B. Sadarbība ar Krievijas parlamentu
Agrāk Eiropas Parlamenta un Krievijas parlamenta deputāti katru gadu sanāca ES un Krievijas
parlamentārās sadarbības komitejā (PSK), tostarp darba grupās, lai apmainītos ar viedokļiem
par aktuāliem jautājumiem. Pēdējā PSK sanāksme notika 2014. gada janvārī. Kopš tā laika šādas
aktivitātes, kurās iesaistīts Krievijas parlaments, ir apturētas.
Eiropas Parlamenta delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā turpina
regulāri tikties, lai apspriestu svarīgākos jautājumus ar citu iestāžu (piemēram, Komisijas un
EĀDD) un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.
C. Vēlēšanu novērošana un demokrātijas veicināšana
Krievija kopš 1999. gada ne reizi nav aicinājusi Parlamentu novērot vēlēšanas, un Parlaments
nav veicis citus tamlīdzīgus pasākumus šajā valstī.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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