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IR-RUSSJA

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja ilhom fi kriżi mill-2014, minħabba l-annessjoni illegali
tal-Krimea mir-Russja, l-appoġġ tar-Russja lir-ribelli fil-Lvant tal-Ukrajna, u l-politika
tagħha tal-viċinat u l-iżviluppi interni fir-Russja. Fl-2016 ir-Russja adottat pożizzjonijiet
internazzjonali aktar assertivi u t-tensjonijiet komplew imorru għall-agħar minħabba l-
bombardamenti Russi fis-Sirja. Mill-2014 'l hawn l-UE regolarment ġeddet il-miżuri
restrittivi kontra r-Russja. Madankollu, l-UE u r-Russja xorta waħda baqgħu interdipendenti
ħafna u l-UE tapplika approċċ ta' "impenn selettiv".

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— It-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea: "azzjoni esterna";

— L-Artikoli 206-207 (kummerċ) u l-Artikoli 216-219 (ftehimiet internazzjonali) tat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);

— Ftehimiet ta' Sħubija u Kooperazzjoni (relazzjonijiet bilaterali)

IS-SITWAZZJONI FIL-PAJJIŻ

Sa ma waslet il-kriżi fl-Ukrajna, ir-Russja kienet meqjusa bħala"sieħba strateġika" tal-UE u n-
natura multidimensjonali tar-relazzjoni kienet riflessa f'bosta oqsma ta' kooperazzjoni, fosthom
il-kummerċ, l-enerġija u l-kwistjonijiet internazzjonali, bħall-ġlieda kontra t-terroriżmu, in-
nonproliferazzjoni u l-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani. F'dawn l-aħħar snin, il-kwistjoni tal-
viċinat komuni saret punt ewlieni ta' frizzjoni bejn l-UE u r-Russja. L-annessjoni illegali tal-
Krimea mir-Russja f'Marzu 2014 u l-evidenza li r-Russja appoġġat lill-ġellieda separatisti
fil-Lvant tal-Ukrajna kkawżaw kriżi internazzjonali. L-UE rrieżaminat ir-relazzjoni bilaterali
tagħha, billi ħassret is-summits UE-Russja, u ssospendiet il-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viżi
u d-diskussjonijiet dwar Ftehim Qafas modernizzat bejn l-UE u r-Russja. Bħalissa l-UE qed
issegwi approċċ fuq żewġ livelli fil-konfront tar-Russja, li jikkombina politika ta' sanzjonijiet
gradwali u tentattivi biex tinstab soluzzjoni diplomatika għall-kunflitt fil-Lvant tal-Ukrajna.
L-elezzjonijiet presidenzjali tal-2012 — li ma kinux meqjusa bħala"ħielsa u ġusti" mill-
Parlament — ġeddew il-mandati tal-President Russu Vladimir Putin u l-partit tiegħu, ir-
Russja Magħquda. Il-protesti fir-Russja wara l-elezzjonijiet enfasizzaw l-iskuntentizza mifruxa
u kienu indikattivi tat-telf ta' leġittimità tar-reġim fis-segmenti politikament attivi tas-soċjetà
Russa. Bi tweġiba għal dawn il-protesti, il-leġiżlazzjoni Russa approvata mill-2012 lil hawn
kellha fil-mira tagħha l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili, b'liġijiet ġodda dwar ir-reġistrazzjoni
ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi, dimostrazzjonijiet, l-użu tal-internet, il-libell u l-
malafama, u t-tradiment għoli. Din il-leġiżlazzjoni qajmet aktar dubji dwar l-impenn tar-
Russja lejn il-valuri demokratiċi. Barra minn hekk, l-UE hija mħassba dwar l-istat tad-dritt
— inkluża l-korruzzjoni — u dwar ir-rispett, li qed jiddgħajjef, tal-pajjiż għad-drittijiet tal-
bniedem. L-elezzjonijiet parlamentari ta' Settembru 2016 ma biddlux din ix-xejra: il-kampanja
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kienet waħda fjakka, l-affluenza kienet baxxa (47,88 %) u l-elezzjoni tat rebħa akbar lill-partit
Russja Magħquda tal-President Putin.
Ir-Russja ssieħbet mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) f'Awwissu 2012 wara 18-
il sena ta' negozjati tal-adeżjoni. Madankollu, il-klima ta' investiment tal-pajjiż hija inċerta, u
l-prestazzjoni ekonomika tiegħu għadha dipendenti fuq il-prezzijiet taż-żejt. Filwaqt li l-UE
hija l-ewwel sieħba kummerċjali tar-Russja, u r-Russja hija t-tielet sieħba kummerċjali tal-
UE, ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi huma mfixkla minn bosta ostakli. L-UE kienet
tqis l-adeżjoni tar-Russja mal-WTO bħala opportunità pożittiva, peress li kienet toffri qafas
multilaterali u bbażat fuq regoli għar-relazzjonijiet kummerċjali u r-riżoluzzjoni ta' tilwim.
Il-miżuri restrittivi tal-UE kontra r-Russja fir-rigward tal-azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità
territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna jikkonsistu fl-iffriżar tal-assi u projbizzjoni
fuq l-ivvjaġġar, li issa huma applikati għal total ta' 149 persuna u 38 entità. Dawn ġew
introdotti għall-ewwel darba f'Marzu 2014 u ġew estiżi l-aħħar fl-14 ta' Settembru 2017,
sal-15 ta' Marzu 2018. Fid-9 ta' Novembru 2016, l-UE żiedet sitt membri tal-Krimea fid-
Duma Russa (eletti dik is-sena) mal-lista tas-sanzjonijiet. Barra minn hekk, lejn l-aħħar ta'
Lulju 2017, il-Kunsill estenda s-sanzjonijiet ekonomiċi kontra r-Russja sal-31 ta' Jannar 2018,
u kellu fil-mira s-settur finanzjarju, tal-enerġija u dak tad-difiża, u l-prodotti b'użu doppju.
F'Marzu 2015, il-Kunsill Ewropew qabel li jorbot il-perjodu ta' validità ta' dawn is-sanzjonijiet
mal-implimentazzjoni sħiħa tal-ftehimiet ta' Minsk, li dak iż-żmien kienet maħsuba li titwettaq
sal-31 ta' Diċembru 2015. Fl-aħħar nett, fid-19 ta'Ġunju 2017, il-miżuri restrittivi bi tweġiba
għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol ġew estiżi sat-23 ta' Ġunju 2018.
Ir-Russja ġiet ukoll eskluża mill-G8, u l-adeżjoni tagħha mal-OECD u mal-Aġenzija
Internazzjonali tal-Enerġija twaqqfet. Is-summits regolari bejn l-UE u r-Russja u laqgħat oħrajn
ta' livell għoli ġew sospiżi. F'April 2014, l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa
(PACE) issospendiet id-drittijiet tal-vot tad-delegazzjoni Russa b'reazzjoni għall-annessjoni
illegali tal-Krimea mir-Russja.
Ir-Russja ilha minn Awwissu 2014 tirritalja kontra s-sanzjonijiet imposti mill-UE u minn pajjiżi
tal-punent inklużi l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja, u imponiet kontrosanzjonijiet fuq
prodotti agrikoli, il-materja prima u l-ikel, filwaqt li allegat li kien hemm ksur tal-istandards ta'
sikurezza tal-ikel. Ir-Russja użat l-embargo tal-ikel bħala opportunità biex issaħħaħ il-politika
ta' sostituzzjoni tal-importazzjoni tagħha fis-settur agrikolu. Ir-Russja tapplika lista sewda ta'
persuni tal-UE u tal-Istati Uniti li esprimew kritika għall-azzjonijiet tagħha. M'hemm l-ebda
triq possibbli għal rikors ġudizzjarju jekk persuna titqiegħed fuq il-lista, għall-kuntrarju tal-
projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar tal-UE.
L-UE u r-Russja għadhom interdipendenti ħafna f'termini ta' enerġija, kummerċ, investimenti,
eċċ. F'dan il-kuntest, il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-UE tal-14 ta' Marzu 2016 iddeskriva
ħames prinċipji ta' gwida li fuqhom huma bbażati r-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja kif
spjegat Federica Mogherini, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà: (1) l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' Minsk bħala l-kundizzjoni ewlenija
għal kwalunkwe tibdil sostanzjali tal-pożizzjoni tal-UE fil-konfront tar-Russja; (2) it-tisħiħ tar-
relazzjonijiet mas-Sħab tal-Lvant tal-UE u ma' pajjiżi ġirien oħra, inkluż fl-Asja Ċentrali; (3)
it-tisħiħ tar-reżiljenza tal-UE (pereżempju, is-sigurtà tal-enerġija, it-theddidiet ibridi jew il-
komunikazzjoni strateġika); (4) il-possibbiltà ta' impenn selettiv mar-Russja dwar kwistjonijiet
ta' interess għall-UE; (5) il-ħtieġa tal-involviment f'kuntatti bejn il-persuni u li jingħata appoġġ
lis-soċjetà ċivili Russa.
Il-kooperazzjoni tar-Russja fl-isforzi tal-grupp ta' pajjiżi E3+3 (imsejjaħ ukoll il-P5+1) biex
jintlaħaq ftehim dwar l-enerġija nukleari mal-Iran f'Lulju 2015 żiedet it-tama ta' kooperazzjoni
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akbar fuq livell globali. Madankollu, l-intervent dirett f'daqqa u qawwi tar-Russja minn
Settembru 2015, b'appoġġ għall-President Bashar Al-Assad, fil-kunflitt Sirjan, ikkawża aktar
diverġenzi mal-Punent.

FTEHIMIET FIS-SEĦĦ U LI ATTWALMENT QED JIĠU NEGOZJATI

Il-bażi ġuridika li ssostni r-relazzjonijiet attwali bejn l-UE u r-Russja hija l-Ftehim ta' Sħubija u
Kooperazzjoni tal-1997 (FSK). L-FSK, li inizjalment kien validu għal 10 snin, minn dakinhar
ġie mġedded awtomatikament kull sena. Hu jistipula l-objettivi prinċipali komuni, jistabbilixxi
l-qafas istituzzjonali għal kuntatti bilaterali (inklużi konsultazzjonijiet regolari dwar id-drittijiet
tal-bniedem u summits presidenzjali li jsiru darbtejn f'sena, li bħalissa qegħdin fi stat ta' paraliżi)
u jappella għal attivitajiet u djalogu f'numru ta' oqsma.
Fis-summit ta' San Pietruburgu f'Mejju 2003, l-UE u r-Russja saħħew mill-ġdid il-kooperazzjoni
tagħhom billi ħolqu erba'"Spazji Komuni", ibbażati fuq valuri u interessi kondiviżi: spazju
ekonomiku; spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; spazju dwar is-sigurtà esterna; u spazju
dwar ir-riċerka, l-edukazzjoni u l-kultura. Fl-2010 tnediet "Sħubija għall-Modernizzazzjoni".
F'Lulju 2008 nbdew negozjati għal ftehim ġdid li kellu jinkludi"impenji sostantivi u li
jorbtu legalment" f'oqsma li jinkludu d-djalogu politiku, il-ġustizzja, il-libertà, is-sigurtà, il-
kooperazzjoni ekonomika, ir-riċerka, l-edukazzjoni, il-kultura, il-kummerċ, l-investiment u l-
enerġija.
Madankollu, l-intervent tar-Russja fil-Krimea wassal għas-sospensjoni ta' dawn it-taħditiet
kollha. L-intervent tar-Russja fil-Lvant tal-Ukrajna xejjen l-isforzi biex jiġi ffirmat ftehim dwar
il-faċilitazzjoni tal-viża, li n-negozjati dwaru kienu ġew konklużi fl-2011. Il-liberalizzazzjoni
tal-viżi se teħtieġ titjib fis-sigurtà tad-dokumenti, il-ġestjoni tal-fruntieri, l-implimentazzjoni
effettiva tal-ftehim ta' riammissjoni, u riformi Russi fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u l-
istat tad-dritt. Fl-2014, il-Kunsill Ewropew iddeċieda li jiffriża l-kooperazzjoni mar-Russja
(bl-eċċezzjoni tal-azzjonijiet imfassla esklussivament għall-kooperazzjoni transkonfinali) kif
ukoll il-finanzjament tal-UE għall-benefiċċju tal-pajjiż permezz tal-istituzzjonijiet finanzjarji
internazzjonali.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Skont it-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament jeħtieġ"jagħti l-kunsens" għal kull ftehim ġdid,
bħal fil-każ tal-FSK preċedenti. Ftehimiet aktar speċifiċi (bħall-faċilitazzjoni tal-viżi) jeħtieġu
wkoll il-kunsens tal-Parlament. Għalkemm il-Parlament ma jagħtix definizzjoni diretta tal-
ħtiġiet strateġiċi jew il-programmi ta' azzjoni, huwa jilleġiżla b'mod konġunt flimkien mal-
Kunsill dwar l-objettivi u l-prijoritajiet tal-għajnuna finanzjarja tal-UE, inkluż l-Istrument
Ewropew ta' Viċinat (ENI) li permezz tiegħu hija ffinanzjata l-kooperazzjoni reġjonali tal-UE
mar-Russja. Barra minn hekk, il-Parlament għandu d-dritt li jwettaq skrutinju tad-dokumenti
li jiggwidaw l-implimentazzjoni tal-ENI qabel ma jiġu adottati, proċedura magħrufa bħala
"skrutinju demokratiku".
A. Pożizzjonijiet adottati (riżoluzzjonijiet)
Il-Parlament adotta sensiela ta' riżoluzzjonijiet dwar l-Ukrajna li jikkundannaw b'mod ċar
l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja u r-rwol destabbilizzanti tar-Russja fil-Lvant
tal-pajjiż. Il-Parlament adotta rapport dwar l-istat tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja
f'Ġunju 2015.
Qabel il-kriżi attwali, il-Parlament kien favur ftehim komprensiv ġdid mar-Russja bbażat fuq
valuri u interessi komuni. Madankollu, f'diversi rapporti ta' inizjattiva proprja, il-Parlament
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esprima wkoll tħassib qawwi dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u l-istat tad-
demokrazija fir-Russja. Il-liġijiet kontra il-"propaganda" tal-LGTBQ u kontra l-NGOs li jirċievu
finanzjament minn sorsi barra mir-Russja huma l-aħjar eżempji. Ir-ripressjoni kontra l-membri
tal-oppożizzjoni, inklużi t-theddid pubbliku u l-każijiet ta' qtil mhux solvuti ta' mexxejja, qed
jiżdiedu. F'April 2017, il-Parlament adotta riżoluzzjoni li tikkundanna l-arrest tal-mexxej tal-
oppożizzjoni Alexei Navalny. Qed titwettaq kampanja b'saħħitha ta' diżinformazzjoni, kemm
fir-Russja kif ukoll barra minnha. Fi Frar u f'Mejju 2016, il-Parlament ikkundanna bil-qawwa
il-livelli mingħajr preċedent ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa kontra r-residenti tal-
Krimea, b'mod partikolari t-Tatari. F'Marzu 2017, il-Parlament talab lir-Russja teħles aktar minn
30 ċittadini Ukren li jew kienu l-ħabs jew kienu qed iħabbtu wiċċhom ma' kundizzjonijiet ta'
libertà ristretta.
B. Il-kooperazzjoni mal-Parlament Russu
Fil-passat, il-Membri tal-Parlament Ewropew u l-Parlament Russu ltaqgħu fil-Kumitat
Parlamentari ta' Kooperazzjoni (KPK) UE-Russja kull sena, inkluż fi gruppi ta' ħidma,
sabiex jiskambjaw fehmiet dwar kwistjonijiet attwali. L-aktar laqgħa riċenti tal-KPK saret
f'Jannar 2014. Minn dak iż-żmien'l hawn, dawn l-attivitajiet li jinvolvu l-Parlament Russu ġew
sospiżi.
Id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-KPK UE-Russja għadha tiltaqa' regolarment biex
tiddiskuti kwistjonijiet topiċi ma' rappreżentanti minn istituzzjonijiet oħra (bħall-Kummissjoni
u s-SEAE) u s-soċjetà ċivili.
C. L-osservazzjoni tal-proċess elettorali u l-promozzjoni tad-demokrazija
Mill-1999 il-Parlament ma ġiex mistieden mir-Russja sabiex josserva l-elezzjonijiet u ma
għandux attivitajiet relatati oħra fil-pajjiż.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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