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ROSJA

Od 2014 r. stosunki między UE a Rosją są napięte ze względu na bezprawną aneksję Krymu
przez ten kraj, wspieranie rebeliantów na wschodzie Ukrainy, politykę wobec sąsiadów,
a także rozwój sytuacji wewnątrz kraju. W 2016 r. Rosja przyjęła bardziej asertywne
stanowisko w wielu sprawach międzynarodowych, zaś bombardowania przez Rosję celów
w Syrii doprowadziły do zaostrzenia napięcia. Od 2014 r. UE regularnie odnawia środki
ograniczające w stosunku do Rosji. Pomimo to jednak UE i Rosja są nadal wzajemnie od
siebie uzależnione, dlatego też UE stosuje wobec tego kraju tzw. podejście selektywnego
zaangażowania.

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej: działania zewnętrzne;

— Artykuły 206–207 (handel) i 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

— Umowy o partnerstwie i współpracy (stosunki dwustronne).

SYTUACJA W KRAJU

Do czasu kryzysu na Ukrainie Rosja była uważana za strategicznego partnera UE,
a wieloaspektowy charakter stosunków z nią był widoczny w wielu dziedzinach współpracy,
takich jak handel, energia i sprawy międzynarodowe, a także walka z terroryzmem,
zapobieganie rozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz proces pokojowy na Bliskim Wschodzie.
W ostatnich latach kwestia wspólnego sąsiedztwa stała się głównym punktem tarcia pomiędzy
UE a Rosją. Bezprawna aneksja Krymu przez Rosję w marcu 2014 r., a także dowody
na to, że Rosja wspiera od tamtej pory separatystów walczących na wschodzie Ukrainy
stały się zarzewiem kryzysu międzynarodowego. UE dokonała przeglądu swych stosunków
dwustronnych z Rosją, odwołała szczyty UE-Rosja, a także zawiesiła proces liberalizacji
przepisów wizowych oraz rozmowy w sprawie unowocześnionego porozumienia ramowego
pomiędzy UE a Rosją. W chwili obecnej UE przyjęła w stosunku do Rosji podejście
dwutorowe, łączące politykę stopniowych sankcji z próbą znalezienia rozwiązania konfliktu
dyplomatycznego na wschodzie Ukrainy.
Wybory prezydenckie w 2012 r., których Parlament Europejski nie uznał za wolne i uczciwe,
doprowadziły do odnowienia mandatu prezydenta Władimira Putina i jego partii Jedna Rosja.
Protesty, które miały miejsce w Rosji po wyborach, były wyrazem ogólnego niezadowolenia
i świadczyły o utracie przez reżim wiarygodności wśród aktywnych politycznie warstw
społeczeństwa rosyjskiego. W odpowiedzi na te protesty od 2012 r. w Rosji rozpoczęto
przyjmować wymierzone w opozycję i społeczeństwo obywatelskie nowe ustawy w sprawie
rejestracji organizacji pozarządowych, demonstracji, korzystania z internetu, zniesławienia
i pomówienia, a także zdrady stanu. Przepisy te w jeszcze większym stopniu przyczyniły
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się do postawienia pod znakiem zapytania zobowiązania Rosji do poszanowania wartości
demokratycznych. Ponadto UE wyraziła zaniepokojenie kwestią praworządności w Rosji
(w szczególności korupcją), a także spadkiem poszanowania praw człowieka w tym kraju.
Wybory parlamentarne z września 2016 r. nie zaowocowały zmianą sytuacji: mało interesująca
kampania wyborcza, niska frekwencja (47,88 %) i kolejne zwycięstwo partii prezydenta Putina
– Jedna Rosja.
W sierpniu 2012 r., po trwającym 18 lat procesie negocjacji, Rosja przystąpiła do Światowej
Organizacji Handlu (WTO). Jednak klimat dla inwestycji w tym kraju jest niepewny, a jego
wyniki gospodarcze są nadal uzależnione od cen ropy naftowej. Chociaż UE jest największym
partnerem handlowym Rosji, a Rosja zajmuje trzecie miejsce wśród partnerów UE, liczne
okoliczności powodujące zadrażnienia psują wzajemne stosunki handlowe i gospodarcze. UE
pozytywnie ocenia przystąpienie Rosji do WTO, jako że organizacja ta oferuje wielostronne,
regulowane zasadami ramy dla stosunków handlowych i rozstrzygania sporów.
Unijne środki ograniczające w stosunku do Rosji odnoszące się do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy polegają na zamrożeniu aktywów
i zakazowi podróży i w chwili obecnej dotyczą 149 osób oraz 38 podmiotów. Zostały one
wprowadzone w marcu 2014 r. Ostatnio przedłużono je w dniu 14 września 2017 r. i mają
obowiązywać do 15 marca 2018 r. W dniu 9 listopada 2016 r. UE dodała nazwiska sześciu
krymskich deputowanych do rosyjskiej Dumy (wybranych w tamtym roku) do wykazu osób
objętych sankcjami. Ponadto pod koniec lipca 2017 r. Rada wydłużyła okres obowiązywania
sankcji gospodarczych wobec Rosji do dnia 31 stycznia 2018 r., ukierunkowując je na sektor
finansów, energii i obronności, a także produkty podwójnego zastosowania. W marcu 2015 r.
Rada Europejska postanowiła uzależnić czas obowiązywania tych sankcji od pełnego wdrożenia
porozumień mińskich, przy czym wtedy zakładano, że nastąpi to do 31 grudnia 2015 r.
Wreszcie w odpowiedzi na bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola w dniu 19 czerwca 2017 r.
przedłużono obowiązywanie środków ograniczających do dnia 23 czerwca 2018 r.
Rosja została również wykluczona z G8, a jej przystąpienie do OECD oraz Międzynarodowej
Agencji Energetycznej wstrzymano. Zawieszono również regularne szczyty UE-Rosja oraz inne
spotkania na wysokim szczeblu. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zawiesiło prawo
do głosowania delegacji rosyjskiej w kwietniu 2014 r. w reakcji na bezprawną aneksję Krymu
przez ten kraj.
Od sierpnia 2014 r. Rosja prowadzi działania odwetowe wobec sankcji nałożonych przez UE
oraz kraje zachodnie – w tym USA, Kanadę i Australię – i nakłada sankcje odwetowe na
produkty rolne, surowce i żywność pod zarzutem naruszeń norm bezpieczeństwa żywności.
Rosja potraktowała embargo na produkty spożywcze jako możliwość wzmocnienia swej
polityki zastąpienia importu w sektorze rolnictwa. Rosja stworzyła tzw. czarną listę osób z UE
i USA, które dopuściły się krytyki jej działań. W przypadku wpisania na tę listę, dana osoba nie
ma żadnych możliwości odwołania, w przeciwieństwie do unijnego zakazu podróży.
UE i Rosja są od siebie wzajemnie uzależnione pod względem energii, handlu, inwestycji itp.
Podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 14 marca 2016 r. zarysowano
pięć głównych zasad leżących u podstaw stosunków UE z Rosją w oparciu o sugestie
wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki
Mogherini: (1) wdrożenie porozumienia mińskiego jako główny warunek jakiejkolwiek
poważniejszej zmiany stanowiska UE wobec Rosji; (2) wzmocnienie stosunków z partnerami
wschodnimi UE oraz innymi sąsiadami, w tym Azją Środkową; (3) wzmocnienie odporności
UE (przykładowo bezpieczeństwo energetyczne, zagrożenie hybrydowe lub komunikacja
strategiczna); (4) możliwość selektywnego zaangażowania z Rosją w kwestiach leżących w polu
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zainteresowania UE; (5) potrzeba angażowania się w kontakty międzyludzkie oraz wspierania
społeczeństwa obywatelskiego Rosji.
Wkład Rosji we współpracę grupy państw E3+3 (zwanej również grupą P5+1) działającej
na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie programu jądrowego z Iranem w lipcu
2015 r. przyniósł nadzieję na aktywniejszą współpracę na arenie światowej. Jednakże nagła,
zdecydowana i bezpośrednia interwencja Rosji, która od września 2015 r. wspiera prezydenta
Baszara Al-Asada w konflikcie syryjskim, jest przyczyną dodatkowych tarć z Zachodem:

OBOWIĄZUJĄCE I NEGOCJOWANE UMOWY

Podstawą prawną obecnych stosunków między UE a Rosją jest umowa o partnerstwie
i współpracy z 1997 r. Początkowo zawarta na 10 lat umowa jest obecnie automatycznie
przedłużana co roku. Określa ona podstawowe wspólne cele, tworzy ramy instytucjonalne
dla kontaktów dwustronnych (w tym regularnych konsultacji w dziedzinie praw człowieka
i odbywających się co dwa lata szczytów prezydenckich, które obecnie zawieszono) oraz
zawiera wezwanie do działania i dialogu w wielu dziedzinach.
Na szczycie w Sankt Petersburgu w maju 2003 r. UE i Rosja zacieśniły współpracę
przez stworzenie czterech wspólnych przestrzeni opartych na wspólnych wartościach
i interesach: przestrzeni gospodarczej; przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
przestrzeni bezpieczeństwa zewnętrznego; a także przestrzeni badań naukowych, edukacji
i kultury. W 2010 r. zapoczątkowano partnerstwo na rzecz modernizacji. W lipcu 2008 r.
rozpoczęto negocjacje w sprawie nowego porozumienia, które ma obejmować „znaczące
i wiążące prawnie zobowiązania” w takich dziedzinach, jak dialog polityczny, sprawiedliwość,
wolność, bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza, badania naukowe, oświata, kultura, handel,
inwestycje oraz energia.
Jednakże interwencja Rosji na Krymie spowodowała zawieszenie wszystkich rozmów
w sprawie tego porozumienia. Interwencja Rosji we wschodniej Ukrainie zniweczyła również
wysiłki na rzecz podpisania uaktualnionej umowy o ułatwieniach wizowych, której negocjacje
zamknięto w 2011 r. Liberalizacja przepisów wizowych wymagałaby poprawy bezpieczeństwa
dokumentów, kontroli granic, skutecznego wdrożenia umowy o readmisji, a także reform po
stronie rosyjskiej w takich dziedzinach, jak prawa człowieka i praworządność. W 2014 r.
Rada Europejska postanowiła zawiesić współpracę z Rosją (za wyjątkiem współpracy
transgranicznej) oraz wstrzymać finansowanie UE na rzecz tego kraju za pośrednictwem
międzynarodowych instytucji finansowych.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Zgodnie z traktatem lizbońskim Parlament musi wyrazić zgodę na jakąkolwiek nową umowę,
podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej umowy o partnerstwie i współpracy.
Bardziej szczegółowe uzgodnienia (takie jak ułatwienia wizowe) również wymagają zgody
Parlamentu. Chociaż Parlament nie określa bezpośrednio potrzeb strategicznych ani programów
działania, w ramach współdecyzji ustala z Radą cele i priorytety pomocy finansowej UE,
w tym Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), za pośrednictwem którego finansuje się
współpracę regionalną UE z Rosją. Ponadto Parlament ma prawo do kontroli dokumentów
dotyczących wdrożenia ENI zanim zostaną one przyjęte w ramach procedury określanej mianem
kontroli demokratycznej.
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A. Przyjęte stanowiska (rezolucje)
Parlament przyjął szereg rezolucji w sprawie Ukrainy, w których zdecydowanie potępił
bezprawne zajęcie Krymu przez Rosję, a także jej rolę w destabilizacji wschodniej części tego
kraju. W czerwcu 2015 r. Parlament przyjął sprawozdanie w sprawie stanu stosunków UE-
Rosja.
Przed nastaniem aktualnego kryzysu Parlament opowiadał się za nowym kompleksowym
porozumieniem z Rosją opierającym się na wspólnych wartościach i interesach. W szeregu
sprawozdań z własnej inicjatywy Parlament wyraził jednak również poważne obawy o prawa
człowieka, praworządność oraz stan demokracji w Rosji. Najlepszymi jej przykładami
są propaganda LGTBQ oraz przepisy uniemożliwiające otrzymywanie przez organizacje
pozarządowe środków finansowych spoza Rosji. Nasilają się represje w stosunku do działaczy
opozycji, w tym groźby publiczne, ma również miejsce coraz więcej niewyjaśnionych zabójstw
przywódców opozycji. W kwietniu 2017 r. Parlament przyjął rezolucję, w której potępia
aresztowanie przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego. Prowadzona jest aktywna kampania
dezinformacyjna, zarówno na terenie Rosji, jak i poza nią. W lutym i maju 2016 r. Parlament
zdecydowanie potępił bezprecedensową liczbę naruszeń praw człowieka mieszkańców Krymu,
w szczególności Tatarów. W marcu 2017 r. Parlament wezwał Rosję do uwolnienia ponad
30 obywateli ukraińskich, którzy znajdowali się w więzieniu lub w warunkach ograniczonej
wolności.
B. Współpraca z parlamentem rosyjskim
W przeszłości posłowie do Parlamentu Europejskiego i deputowani rosyjscy spotykali się co
roku – również w ramach grup roboczych – na forum Komisji Współpracy Parlamentarnej
UE-Rosja i wymieniali poglądy na temat aktualnych problemów. Ostatnie spotkanie komisji
współpracy parlamentarnej odbyło się w styczniu 2014 r. Od tego czasu zawieszono działania
z udziałem parlamentu Rosji.
Delegacja Parlamentu Europejskiego do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja spotyka
się regularnie, aby omawiać bieżące kwestie z przedstawicielami innych instytucji (takich jak
Komisja czy ESDZ) oraz ze społeczeństwem obywatelskim.
C. Obserwacja wyborów i propagowanie demokracji
Jak dotąd Rosja nie zaprosiła Parlamentu do obserwacji wyborów, PE nie prowadzi również
żadnych innych odnośnych działań w tym kraju.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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