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RUSIA

Relațiile UE-Rusia sunt tensionate începând din 2014, ca urmare a anexării ilegale a
Crimeii de către Rusia, sprijinirii rebelilor din estul Ucrainei, politicilor de vecinătate și
evoluțiilor interne. În 2016, Rusia a adoptat poziții internaționale mai ferme și tensiunile s-
au ascuțit în urma bombardamentelor ruse în Siria. Începând cu 2014, UE a reînnoit periodic
măsurile restrictive impuse împotriva Rusiei. Cu toate acestea, UE și Rusia rămân strâns
interdependente, iar UE aplică un „dialog selectiv”.

TEMEI JURIDIC

— Titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE): „acțiunea externă”;

— Articolele 206-207 (comerțul) și 216-219 (acordurile internaționale) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

— Acordurile de parteneriat și cooperare (relațiile bilaterale)

SITUAȚIA DIN ȚARĂ

Până la criza din Ucraina, Rusia era considerată un „partener strategic” al UE, iar natura
multidimensională a relației s-a reflectat în numeroase domenii de cooperare, inclusiv
în domeniul comerțului, energiei și al chestiunilor internaționale, cum ar fi combaterea
terorismului, neproliferarea și procesul de pace din Orientul Mijlociu. În ultimii ani, chestiunea
vecinătății comune a devenit un motiv important de fricțiuni între UE și Rusia. Anexarea ilegală
a Crimeii de către Rusia în martie 2014 și dovezile că Rusia a sprijinit separatiștii care luptă
în estul Ucrainei au provocat o criză la nivel internațional. UE și-a revizuit relația bilaterală,
anulând reuniuni la nivel înalt UE-Rusia, și a suspendat procesul de liberalizare a acordării
vizelor, precum și negocierile privind un Acord-cadru modernizat între UE și Rusia. În ceea ce
privește Rusia, în prezent, UE urmează o abordare dublă, care îmbină o politică de sancțiuni
treptate cu încercări de găsire a unei soluții diplomatice la conflictul din estul Ucrainei.
La alegerile prezidențiale din 2012 – care, potrivit Parlamentului, nu au fost libere și corecte
–, mandatul președintelui rus Vladimir Putin și al partidului său, Rusia Unită, au fost reînnoite.
Protestele care au avut loc în Rusia în urma alegerilor au evidențiat nemulțumirea generală
și au indicat faptul că regimul și-a pierdut legitimitatea în cadrul segmentelor active politic
ale societății ruse. Ca reacție la aceste proteste, legislația rusă adoptată începând cu 2012
a vizat opoziția și societatea civilă prin noi reglementări privind înregistrarea organizațiilor
neguvernamentale, demonstrațiile, utilizarea internetului, calomnia și defăimarea, precum și
înalta trădare. Această legislație a pus și mai mult sub semnul întrebării angajamentul Rusiei față
de valorile democratice. În plus, UE este preocupată de preeminența legii – inclusiv corupția –
și de faptul că în Rusia drepturile omului sunt tot mai puțin respectate. Alegerile parlamentare
din septembrie 2016 nu au modificat această tendință: o campanie anostă, o prezență la vot
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scăzută (47,88 %) și o victorie și mai importantă pentru partidul Rusia Unită al președintelui
Putin.
Rusia a aderat la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în august 2012, după 18 ani
de negocieri de aderare. Cu toate acestea, climatul de investiții al țării este nesigur, iar
performanțele sale economice depind în continuare de prețul petrolului. Deși UE este primul
partener comercial al Rusiei, iar Rusia este cel de-al treilea partener comercial al UE, relațiile
comerciale și economice ale acestora sunt dominate de numeroși factori perturbatori. UE a
considerat că aderarea Rusiei la OMC reprezintă o oportunitate pozitivă, deoarece a oferit un
cadru multilateral, bazat pe norme, pentru relațiile comerciale și pentru soluționarea litigiilor.
Măsurile restrictive adoptate de către UE împotriva Rusiei legate de acțiunile care subminează
integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei constau într-o înghețare a
activelor și o interdicție de călătorie, care se aplică în prezent unui număr total de 149 de
persoane și 38 de entități. Acestea au fost instituite în martie 2014 și au fost prelungite ultima
dată la 14 septembrie 2017, până la 15 martie 2018. La 9 noiembrie 2016, UE a adăugat pe
lista sancțiunilor șase deputați din Crimeea în Duma rusă (aleși în acel an). În plus, la sfârșitul
lui iulie 2017, Consiliul a prelungit sancțiunile economice împotriva Rusiei până la 31 ianuarie
2018, sancțiuni ce vizează sectorul financiar, sectorul energiei și sectorul apărării, precum și
produsele cu dublă utilizare. În martie 2015, Consiliul European a convenit să coreleze durata
acestor sancțiuni cu punerea deplină în aplicare a acordurilor de la Minsk, care era preconizată
să aibă loc până la 31 decembrie 2015. În cele din urmă, durata măsurilor restrictive de răspuns
la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului a fost prelungită la 19 iunie 2017 până la
23 iunie 2018.
Rusia a fost, de asemenea, exclusă din G8, iar aderarea sa la OCDE și la Agenția Internațională
a Energiei a fost oprită. Summiturile și alte reuniuni periodice la nivel înalt UE-Rusia au fost
suspendate. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a suspendat drepturile de vot
ale delegației Rusiei în aprilie 2014 ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii de către această țară.
Începând cu august 2014, Rusia a adoptat măsuri de represalii împotriva sancțiunilor impuse
de UE și de țările occidentale, inclusiv SUA, Canada și Australia, impunând contra-sancțiuni
la produsele agricole, la materiile prime și la produsele alimentare, sub pretextul încălcării
normelor de securitate alimentară. Rusia a utilizat embargoul alimentar ca pe o ocazie de a-
și întări politica de înlocuire a importurilor în sectorul agricol. Rusia aplică o listă neagră ce
include persoanele din UE și din SUA care au formulat critici cu privire la acțiunile sale. Nu
există nicio modalitate posibilă pentru o cale de atac legală, în cazul în care o persoană este
inclusă pe listă, contrar interdicției de călătorie impusă de UE.
Între UE și Rusia continuă să existe o strânsă interdependență în ceea ce privește energia,
comerțul, investițiile etc. Consiliul Afaceri Externe al UE din 14 martie 2016 a definit cinci
principii directoare care stau la baza relațiilor UE cu Rusia, astfel cum au fost prezentate
de Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate: (1) punerea în aplicare a acordului de la Minsk ca o condiție esențială pentru orice
modificare substanțială a poziției UE față de Rusia; (2) consolidarea relațiilor cu partenerii estici
ai UE și cu alți vecini, inclusiv cu Asia Centrală; (3) întărirea rezistenței UE (de exemplu, în
ceea ce privește securitatea energetică, amenințările hibride sau comunicarea strategică); (4)
posibilitatea cooperării selective cu Rusia pe teme de interes pentru UE; (5) necesitatea de a
realiza contacte interpersonale și de a sprijini societatea civilă din Rusia.
Cooperarea Rusiei la eforturile depuse de grupul de țări E3+3 (denumit și P5+1) pentru a
ajunge la acordul nuclear cu Iranul, în iulie 2015, au creat speranțe pentru o cooperare la scară
mai largă la nivel mondial. Cu toate acestea, intervenția bruscă, puternică și directă a Rusiei,
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din septembrie 2015, în sprijinul președintelui Bashar al-Assad, în cadrul conflictului din Siria,
a provocat neînțelegeri suplimentare cu Occidentul:

ACORDURI ÎN VIGOARE ȘI ÎN CURS DE NEGOCIERE

Temeiul juridic care reglementează relațiile actuale dintre UE și Rusia este Acordul de
parteneriat și cooperare (APC) din 1997. APC a fost valabil inițial pe o perioadă de zece ani,
iar, ulterior, a fost reînnoit în mod automat în fiecare an. Acesta stabilește principalele obiective
comune și cadrul instituțional pentru contacte bilaterale (printre care consultări regulate cu
privire la drepturile omului și summituri prezidențiale bianuale, care sunt în prezent suspendate)
și solicită inițierea de activități și de dialoguri într-o serie de domenii.
În cadrul reuniunii la nivel înalt de la Sankt Petersburg, organizată în mai 2003, UE și Rusia și-au
consolidat cooperarea prin instituirea a patru „spații comune#, care au la bază valori și interese
comune: un spațiu economic; un spațiu de libertate, de securitate și de justiție; un spațiu de
securitate externă; un spațiu de cercetare, educație și cultură. În 2010 a fost lansat un „Parteneriat
pentru modernizare”. În iulie 2008 au început negocierile pentru un nou acord care urma să
includă „angajamente de fond, obligatorii din punct de vedere juridic” în domenii precum
dialogul politic, justiția, libertatea, securitatea, cooperarea economică, cercetarea, educația,
cultura, comerțul, investițiile și energia.
Intervenția Rusiei în Crimeea a dus însă la suspendarea tuturor acestor negocieri. Intervenția
Rusiei în Ucraina de Est a pus capăt, de asemenea, eforturilor de a semna un acord actualizat
de facilitare a vizelor, a cărui negociere se încheiase în 2011. Liberalizarea vizelor va necesita
îmbunătățiri în ceea ce privește securitatea documentelor, gestionarea frontierelor, aplicarea
efectivă a acordului de readmisie, precum și implementarea în Rusia a unor reforme în domeniul
drepturilor omului și al statului de drept. În 2014, Consiliul European a decis să înghețe
cooperarea cu Rusia (cu excepția cooperării transfrontaliere), precum și finanțarea UE în
beneficiul țării prin intermediul instituțiilor de finanțare internaționale.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Parlamentul trebuie „să aprobe# orice nou acord, ca
și în cazul APC anterior. De asemenea, mai multe acorduri specifice (precum cel de facilitare
a eliberării vizelor) necesită aprobarea Parlamentului. Deși Parlamentul nu definește în mod
direct nevoile strategice sau programele de acțiune, acesta co-legiferează cu Consiliul cu privire
la obiectivele și prioritățile asistenței financiare a UE, printre care se numără și Instrumentul
european de vecinătate (IEV), prin intermediul căruia este finanțată cooperarea regională a
UE cu Rusia. Parlamentul are, de asemenea, dreptul să examineze documentele care ghidează
transpunerea în practică a IEV înainte ca acestea să fie adoptate, o procedură cunoscută sub
denumirea de „control democratic”.
A. Poziții adoptate (rezoluții)
Parlamentul a adoptat o serie de rezoluții referitoare la Ucraina care au condamnat în mod clar
anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia și rolul destabilizator pe care îl joacă aceasta din urmă
în estul țării. În iunie 2015, Parlamentul a adoptat un raport privind starea relațiilor UE-Rusia.
Înaintea crizei actuale, Parlamentul era în favoarea unui nou acord cuprinzător cu Rusia, bazat pe
valori și interese comune. Cu toate acestea, în diferite rapoarte din proprie inițiativă, Parlamentul
și-a exprimat, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la situația drepturilor omului, a
preeminenței legii și a democrației în Rusia. Legile împotriva „propagandei” LGBT și împotriva
ONG-urilor care primesc finanțare din afara Rusiei sunt cele mai reprezentative exemple. Se
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înregistrează o creștere a numărului represiunilor îndreptate împotriva unor figuri proeminente
ale opoziției, care includ amenințări publice și asasinate ale unor lideri în cazul cărora autorii
au rămas necunoscuți. În aprilie 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care condamnă
arestarea liderului opoziției, Alexei Navalnâi. În prezent se desfășoară o campanie virulentă de
dezinformare, atât în interiorul, cât și în afara Rusiei. În februarie și în mai 2016, Parlamentul
European a condamnat cu fermitate nivelurile fără precedent ale încălcărilor drepturilor omului
comise împotriva locuitorilor din Crimeea, în special împotriva tătarilor. În martie 2017,
Parlamentul a solicitat Rusiei să elibereze peste 30 de cetățeni ucraineni care erau fie încarcerați,
fie se confruntau cu condiții de libertate limitată.
B. Cooperarea cu Parlamentul Rusiei
În trecut, deputații în Parlamentul European și cei din Parlamentul Rusiei se reuneau anual
în cadrul Comisiei parlamentare de cooperare UE-Rusia (CPC), inclusiv în grupuri de lucru,
pentru schimburi de opinii cu privire la chestiunile curente. Cea mai recentă reuniune a CPC
s-a desfășurat în ianuarie 2014. De atunci, astfel de activități care implică Parlamentul Rusiei
au fost suspendate.
Delegația Parlamentului European la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia continuă să
se reunească în mod regulat pentru a discuta aspecte punctuale cu reprezentanți ai altor instituții
(precum Comisia și SEAE) și ai societății civile.
C. Observarea alegerilor și promovarea democrației
Din 1999, Parlamentul nu a mai fost invitat de Rusia în calitate de observator al alegerilor și nu
desfășoară alte activități conexe în Rusia.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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