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RÚSSIA

Desde 2014, a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia, o apoio aos rebeldes no leste da
Ucrânia, as políticas na sua vizinhança e a evolução interna implicaram uma deterioração das
relações entre a UE e a Rússia. Em 2016, a Rússia adotou posições mais assertivas no plano
internacional e as tensões agravaram-se devido aos bombardeamentos russos na Síria. Desde
2014, a UE tem renovado regularmente as medidas restritivas aplicadas em relação à Rússia.
Não obstante, a UE e a Rússia mantiveram uma forte interdependência e a União aplica uma
abordagem de «diálogo seletivo».

BASE JURÍDICA

— Título V do Tratado da União Europeia: «ação externa»;

— Artigos 206.º e 207.º (comércio) e 216.º a 219.º (acordos internacionais) do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

— Acordos de Parceria e Cooperação (relações bilaterais).

SITUAÇÃO NO PAÍS

Antes da crise na Ucrânia, a Rússia era considerada um «parceiro estratégico» da UE e a natureza
multidimensional desta relação refletia-se em diversos domínios de cooperação, nomeadamente
em matéria de comércio, energia e questões internacionais, tais como o terrorismo, a não-
proliferação e o processo de paz no Médio Oriente. Recentemente, a questão da vizinhança
partilhada tornou-se uma grande fonte de tensões entre a UE e a Rússia. A anexação ilegal da
Crimeia pela Rússia em março de 2014 e as provas que confirmam o apoio prestado pela Rússia
aos combatentes separatistas no leste da Ucrânia desencadearam uma crise internacional. Neste
contexto, a UE procedeu à revisão da sua relação bilateral, tendo cancelado as cimeiras UE-
Rússia, e suspendeu o processo de liberalização do regime de vistos, bem como as negociações
sobre um Acordo-Quadro modernizado entre a UE e a Rússia. A UE segue atualmente uma
abordagem dual em relação à Rússia, que combina uma política de sanções progressivas com
tentativas de alcançar uma solução diplomática para o conflito no leste da Ucrânia.
As eleições presidenciais de 2012 — que não foram consideradas «livres e justas» pelo
Parlamento — renovaram os mandatos do Presidente Vladimir Putin e do seu partido, «Rússia
Unida». Os protestos na Rússia após as eleições evidenciaram o descontentamento generalizado
e revelaram sinais de perda de legitimidade do regime junto de segmentos politicamente ativos
da sociedade russa. Em resposta a estes protestos, a legislação russa aprovada a partir de 2012
visou a oposição e a sociedade civil através de novas leis relativas ao registo de organizações
não-governamentais, às manifestações, à utilização da Internet, à calúnia e à difamação e à
traição à pátria. Esta legislação pôs ainda mais em causa o compromisso da Rússia para com os
valores democráticos. Além disso, a UE está preocupada com a questão do Estado de direito,
nomeadamente a corrupção, e com a diminuição do respeito pelos direitos humanos pelas



Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 2

autoridades. As eleições legislativas de setembro de 2016 não alteraram esta tendência: uma
campanha monótona, uma taxa de participação baixa (47,88 %) e uma vitória mais significativa
para a «Rússia Unida» do Presidente Putin.
Em agosto de 2012, a Rússia aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC), após 18 anos
de negociações de adesão. Porém, o clima de investimento no país é caraterizado pela incerteza
e o seu desempenho económico continua a depender dos preços do petróleo. Embora a UE seja
o primeiro parceiro comercial da Rússia e este país seja o terceiro parceiro comercial da UE,
as relações comerciais e económicas são perturbadas por vários fatores. A UE considerou a
adesão da Rússia à OMC um facto positivo, uma vez que proporcionava um quadro multilateral
baseado em regras para as relações comerciais e para a resolução de litígios.
As medidas restritivas da UE contra a Rússia no que diz respeito a ações que comprometam
a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia consistem no congelamento
de bens e numa proibição de viajar e são atualmente aplicadas a um total de 149 pessoas e 38
entidades. As medidas foram introduzidas em março de 2014 e foram prorrogadas pela última
vez, em 14 de setembro de 2017, até 15 de março de 2018. Em 9 de novembro de 2016, a
UE acrescentou seis membros da Duma russa (eleita em setembro) provenientes da Crimeia
à lista de sanções. Além disso, no final de julho de 2017, o Conselho prorrogou as sanções
económicas contra a Rússia até 31 de janeiro de 2018, visando os setores financeiro, da energia
e da defesa e os bens de dupla utilização. Em março de 2015, o Conselho Europeu decidiu
vincular a duração destas sanções à aplicação integral dos Acordos de Minsk, aplicação essa
que deveria ter tido lugar antes de 31 de dezembro de 2015. Por último, as medidas restritivas
em resposta à anexação ilegal da Crimeia e de Sebastopol foram prorrogadas, em 19 de junho
de 2017, até 23 de junho de 2018.
A Rússia também foi excluída do G8 e a sua adesão à OCDE e à Agência Internacional da
Energia foi suspensa. As cimeiras regulares entre a UE e a Rússia e outras reuniões de alto nível
foram interrompidas. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa suspendeu o direito
de voto da delegação da Rússia em abril de 2014 em resposta à anexação ilegal da Crimeia por
este país.
Desde agosto de 2014, a Rússia tem aplicado medidas de retaliação pelas sanções impostas pela
União e pelos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, tendo pelo
seu lado imposto sanções a produtos agrícolas, matérias-primas e géneros alimentícios, alegando
violações das normas de segurança alimentar. A Rússia tem utilizado o embargo alimentar como
uma oportunidade para reforçar a sua política de substituição de importações no setor agrícola. A
Rússia aplica uma lista negra composta por cidadãos da UE e dos EUA que assumiram posições
críticas em relação às suas ações. As pessoas que constam dessa lista não dispõem de vias de
recurso judicial, contrariamente à proibição de viagem imposta pela UE.
A UE e a Rússia mantêm uma relação de estreita interdependência em termos e energia,
comércio e investimentos, entre outros. O Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE de 14
de março de 2016 destacou cinco princípios orientadores subjacentes às relações entre a UE e
a Rússia, salientados por Federica Mogherini, Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança: (1) aplicação do Acordo de Minsk como condição
essencial para qualquer alteração substancial na posição da UE em relação à Rússia; (2) reforço
das relações com os parceiros orientais da UE e outros países vizinhos, incluindo os da Ásia
Central; (3) reforço da resiliência da UE (por exemplo, em matéria de segurança energética,
ameaças híbridas e comunicação estratégica); (4) possibilidade de diálogo seletivo com a Rússia
sobre questões de interesse para a UE; (5) necessidade de estabelecer contactos interpessoais e
de apoiar a sociedade civil russa.
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A cooperação da Rússia nos esforços desenvolvidos pelo grupo de países E3+3 (também
designado P5+1) no sentido de alcançar o acordo nuclear com o Irão em julho de 2015 suscitou
expectativas de uma maior cooperação a nível internacional. Não obstante, a súbita e decisiva
intervenção direta da Rússia, desde setembro de 2015, em apoio do Presidente Bashar Al-Assad
no conflito sírio agravou os diferendos com o Ocidente.

ACORDOS EM VIGOR E EM FASE DE NEGOCIAÇÃO

A base jurídica das atuais relações entre a UE e a Rússia é o Acordo de Parceria e
Cooperação (APC) de 1997. Inicialmente válido por 10 anos, este acordo tem sido renovado
automaticamente todos os anos desde então. O APC define os principais objetivos comuns,
estabelece o quadro institucional em que se desenrolam os contactos bilaterais (incluindo
consultas regulares sobre os direitos humanos e cimeiras presidenciais semestrais, cuja
realização está atualmente suspensa) e prevê atividades e diálogos em diversos domínios.
Na cimeira de São Petersburgo, em maio de 2003, a UE e a Rússia reforçaram a sua cooperação
com a criação de quatro «espaços comuns» baseados em valores comuns e interesses partilhados:
um espaço económico; um espaço de liberdade, segurança e justiça; um espaço de segurança
externa; e um espaço de investigação, educação e cultura. Em 2010, foi lançada uma «Parceria
para a Modernização». Em julho de 2008, foram encetadas negociações sobre um novo acordo
que deveria ter dado origem a «compromissos substantivos juridicamente vinculativos» em
domínios como o diálogo político, a justiça, a liberdade, a segurança, a cooperação económica,
a investigação, a educação, a cultura, o comércio, o investimento e a energia.
No entanto, a intervenção da Rússia na Crimeia provocou a suspensão de todas as conversações.
A intervenção da Rússia na Ucrânia pôs termo aos esforços no sentido de concluir um acordo
atualizado em matéria de facilitação de vistos, cujas negociações foram concluídas em 2011.
A liberalização do regime de vistos estaria subordinada a melhorias ao nível da segurança
dos documentos e da gestão das fronteiras, à execução efetiva do acordo de readmissão e a
reformas por parte da Rússia em matéria de direitos humanos e de Estado de direito. Em 2014,
o Conselho Europeu decidiu congelar a cooperação com a Rússia (com exceção da cooperação
transfronteiriça) e o financiamento da UE em benefício do país através de instituições financeiras
internacionais.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

De acordo com o Tratado de Lisboa, qualquer novo acordo deve ser aprovado pelo Parlamento,
como foi o caso do anterior acordo de parceria e cooperação (APC). Os acordos mais específicos,
tais como o relativo à facilitação da emissão de vistos, requerem igualmente a aprovação do
Parlamento. Apesar de não definir diretamente as necessidades estratégicas ou os programas
de ação, o Parlamento legisla, juntamente com o Conselho, em relação aos objetivos e às
prioridades da assistência financeira da UE, incluindo no que se refere ao Instrumento Europeu
de Vizinhança (IEV), através do qual é financiada a cooperação regional entre a UE e a Rússia.
Além disso, o Parlamento tem o direito de examinar os documentos que regulam a aplicação
deste instrumento antes de serem aprovados – um procedimento designado por «controlo
democrático».
A. Posições tomadas (resoluções)
O Parlamento aprovou uma série de resoluções sobre a Ucrânia, nas quais condena
inequivocamente a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia e o papel do país na destabilização
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do leste da Ucrânia. Em junho de 2015, o Parlamento aprovou um relatório sobre a situação
das relações UE-Rússia.
Antes da atual crise, o Parlamento era favorável a um novo acordo global com a Rússia,
alicerçado em valores e interesses comuns. Contudo, em vários relatórios de iniciativa,
o Parlamento havia igualmente manifestado sérias preocupações relativamente aos direitos
humanos, ao Estado de direito e à situação da democracia na Rússia. A legislação adotada
contra a «propaganda» LGBTQ e contra as ONG que recebem financiamento de fontes não
russas constituem os melhores exemplos da situação referida. A repressão contra elementos da
oposição, que se traduz em ameaças públicas e em assassínios não elucidados de dirigentes
políticos, continua a aumentar. Em abril de 2017, o Parlamento aprovou uma resolução que
condena a detenção do líder da oposição Alexei Navalny. Está em curso uma poderosa
campanha de desinformação na Rússia e a nível externo. Em fevereiro e em maio de 2016,
o Parlamento condenou veementemente os níveis sem precedentes de violações dos direitos
humanos perpetrados contra os residentes da Crimeia, nomeadamente os Tártaros. Em março
de 2017, o Parlamento solicitou à Rússia que libertasse mais de 30 cidadãos ucranianos que se
encontravam detidos ou submetidos a medidas restritivas da liberdade.
B. Cooperação com o Parlamento russo
No passado, os deputados ao Parlamento Europeu e os deputados ao Parlamento russo reuniam-
se anualmente na Comissão Parlamentar de Cooperação (CPC) UE-Rússia, nomeadamente em
grupos de trabalho, a fim de trocar pontos de vista sobre assuntos da atualidade. A última reunião
da CPC teve lugar em janeiro de 2014. Desde então, as atividades deste tipo com o Parlamento
russo foram suspensas.
A delegação do Parlamento Europeu à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Rússia
continua a reunir-se regularmente com representantes de outras instituições (tais como a
Comissão e o SEAE) e da sociedade civil, a fim de debater assuntos da atualidade.
C. Observação eleitoral e promoção da democracia
O Parlamento não foi convidado pela Rússia para observar eleições desde 1999 e não realiza
qualquer outra atividade desta natureza no país.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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