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RUSKO

Po roku 2014 sa vzťahy medzi EÚ a Ruskom narušili v dôsledku nezákonnej anexie Krymu
Ruskom, podpory rebelov na východe Ukrajiny, politiky v susedstve a v dôsledku vnútorného
vývoja. V roku 2016 sa Rusko začalo dôraznejšie presadzovať na medzinárodnej scéne
a napätie sa vyostrilo po ruskom bombardovaní v Sýrii. EÚ od roku 2014 pravidelne
obnovovala reštriktívne opatrenia proti Rusku. Napriek tomu sú však EÚ a Rusko navzájom
úzko závislé a EÚ uplatňuje prístup „selektívneho angažovania“.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Hlava V Zmluvy o Európskej únii: vonkajšia činnosť.

— Články 206 – 207 (obchod) a 216 až 219 (medzinárodné dohody) Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ).

— Dohoda o partnerstve a spolupráci (dvojstranné vzťahy).

SITUÁCIA V KRAJINE

Do vypuknutia krízy na Ukrajine bolo Rusko považované za strategického partnera EÚ
a komplexná povaha vzťahu sa odrážala v mnohých oblastiach spolupráce vrátane obchodu,
energetiky a medzinárodných otázok, ako sú boj proti terorizmu, nešírenie zbraní a mierový
proces na Blízkom východe. V posledných rokoch sa otázka spoločného susedstva stala
významným zdrojom napätia medzi EÚ a Ruskom. Nezákonná anexia Krymu Ruskom v marci
2014 a dôkazy o tom, že Rusko podporovalo stúpencov odštiepenia bojujúcich na východe
Ukrajiny viedli k medzinárodnej kríze. EÚ prehodnotila svoj bilaterálny vzťah, zrušila samity
EÚ – Rusko a pozastavila proces liberalizácie víz a rozhovory o modernizovanej rámcovej
dohode medzi EÚ a Ruskom. EÚ v súčasnosti uplatňuje vo vzťahu k Rusku dvojkoľajový
prístup, ktorý kombinuje politiku postupných sankcií a pokusy o nájdenie diplomatického
riešenia konfliktu na východe Ukrajiny.
Na základe prezidentských volieb v roku 2012, ktoré Parlament nepovažoval za slobodné
a spravodlivé, sa obnovil mandát ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho strany Zjednotené
Rusko. Povolebné protesty v Rusku poukázali na širokú nespokojnosť a svedčili o tom, že režim
stratil legitímnosť u politicky aktívnych častí ruskej spoločnosti. V reakcii na tieto protesty
sa ruské právne predpisy prijaté od roku 2012 zamerali na opozíciu a občiansku spoločnosť
prostredníctvom nových zákonov o registrácii mimovládnych organizácií, demonštráciách,
používaní internetu, urážke na cti, ohováraní a vlastizrade. Tieto právne predpisy ešte viac
spochybnili oddanosť Ruska demokratickým hodnotám. EÚ okrem toho znepokojuje stav
právneho štátu – vrátane korupcie – a zhoršujúca sa situácia v oblasti dodržiavania ľudských
práv v krajine. Parlamentnými voľbami v septembri 2016 sa tento trend nezmenil: nevýrazná
kampaň, nízka volebná účasť (47,88 %) a výraznejšie víťazstvo strany prezidenta Putina,
Zjednoteného Ruska.
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V auguste 2012 sa Rusko po osemnástich rokoch prístupových rokovaní stalo členom Svetovej
obchodnej organizácie (WTO). Investičné prostredie v krajine je však nestabilné a hospodárska
výkonnosť krajiny naďalej závisí od cien ropy. Hoci EÚ je najväčším obchodným partnerom
Ruska a Rusko tretím obchodným partnerom EÚ, obchodné a hospodárske vzťahy sú poznačené
mnohými ťažkosťami. EÚ považovala vstup Ruska do WTO za pozitívnu príležitosť, pretože
poskytla viacstranný rámec pre obchodné vzťahy a riešenie sporov založený na pravidlách.
Reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku v súvislosti s konaním narúšajúcim územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny pozostávajú zo zmrazenia aktív a zákazu cestovania,
ktorý sa teraz uplatňuje spolu na 149 osôb a 38 subjektov. Tieto opatrenia sa po prvýkrát
zaviedli v marci 2014 a naposledy boli predĺžené 14. septembra 2017, a to do 15. marca
2018. Dňa 9. novembra 2016 EÚ pridala na zoznam sankcií šesť krymských poslancov ruskej
Dumy (zvolených v tom istom roku). Okrem toho Rada na zasadnutí koncom júla 2017
predĺžila hospodárske sankcie voči Rusku do 31. januára 2018, so zameraním na sektor financií,
energetiky a obrany, ako aj tovar s dvojakým použitím. Európska rada v marci 2015 odsúhlasila,
že trvanie týchto sankcií sa prepojí s úplným splnením dohôd z Minska, ktoré sa malo uskutočniť
do 31. decembra 2015. Reštriktívne opatrenia, ktoré sú reakciou na nezákonnú anexiu Kryme
a Sevastopoľa, sa nakoniec 19. júna 2017 predĺžili do 23. júna 2018.
Rusko bolo tiež vylúčené z G8 a jeho pristúpenie k OECD a k Medzinárodnej agentúre
pre energiu sa zastavilo. Pravidelné samity EÚ – Rusko a iné zasadnutia na vysokej úrovni
boli pozastavené. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) pozastavilo v apríli 2014
hlasovacie práva ruskej delegácie v reakcii na nezákonnú anexiu Krymu touto krajinou.
Rusko podniká od augusta 2014 odvetné opatrenia proti sankciám, ktoré mu uložili Európska
únia a západné krajiny vrátane USA, Kanady a Austrálie, pričom na poľnohospodársky tovar,
suroviny a potraviny uvalilo odvetné sankcie, ktoré odôvodňuje údajným porušovaním noriem
bezpečnosti potravín. Rusko využilo potravinové embargo ako príležitosť na posilnenie svojej
politiky nahrádzania dovozu v poľnohospodárskom sektore. Na osoby pochádzajúce z EÚ
a USA, ktoré kritizovali jeho postupy, uplatňuje čiernu listinu. Osoba uvedená na zozname sa
nemôže odvolať, na rozdiel od zákazu cestovania EÚ.
EÚ a Rusko sú naďalej vzájomne previazané z hľadiska energetiky, obchodu, investícií, atď.
Rada EÚ pre zahraničné veci na zasadnutí 14. marca 2016 uviedla päť základných princípov
vzťahov EÚ s Ruskom, ako ich stanovila vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini: 1) vykonávanie dohody z Minska ako kľúčová
podmienka pre akúkoľvek podstatnú zmenu v postoji EÚ voči Rusku; 2) posilnené vzťahy
s východnými partnermi EÚ a inými susedmi vrátane Strednej Ázie; 3) posilnenie odolnosti
EÚ (napríklad energetická bezpečnosť, hybridné hrozby alebo strategická komunikácia);
4) možnosť selektívnej spolupráce s Ruskom v otázkach, ktoré sú v záujme EÚ; 5) potreba
nadviazať medziľudské kontakty a podporovať ruské organizácie občianskej spoločnosti.
Úsilie Ruska o spoluprácu pri dosiahnutí dohody v jadrovej oblasti skupiny krajín E3+3 s Iránom
(tiež nazývanej P5+1) v júli 2015 prinieslo nádej na väčšiu spoluprácu na celosvetovej scéne.
Náhla, silná a priama intervencia Ruska, ktorá sa začala v septembri 2015 a ktorou Rusko
podporuje prezidenta Baššára al-Asada v sýrskom konflikte, vyvolala ďalšie spory so Západom.

PLATNÉ A PREROKÚVANÉ DOHODY

Právnym základom, na ktorom stavajú súčasné vzťahy medzi EÚ a Ruskom, je dohoda
o partnerstve a spolupráci (DPS) z roku 1997. Táto dohoda s pôvodnou platnosťou 10 rokov
sa odvtedy každoročne automaticky obnovovala. Stanovujú sa v nej základné spoločné ciele,
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zavádza inštitucionálny rámec pre dvojstranné kontakty (vrátane pravidelných konzultácií
o ľudských právach a polročných prezidentských samitov, ktoré sú v súčasnosti pozastavené)
a predpokladá činnosť a dialóg v rozličných oblastiach.
Na samite v Petrohrade v máji 2003 EÚ a Rusko posilnili vzájomnú spoluprácu vytvorením
štyroch „spoločných priestorov“ na základe spoločných hodnôt a záujmov: hospodársky
priestor, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, priestor vonkajšej bezpečnosti a priestor
výskumu, vzdelávania a kultúry. V roku 2010 sa začalo uplatňovať tzv. partnerstvo pre
modernizáciu. V júli 2008 sa začali rokovania o novej dohode, ktorej súčasťou mali
byť „podstatné, právoplatné záväzky“ v oblastiach, ako je politický dialóg, spravodlivosť,
sloboda, bezpečnosť, hospodárska spolupráca, výskum, vzdelávanie, kultúra, obchod, investície
a energetika.
Z dôvodu zásahu Ruska na Kryme však boli všetky tieto rozhovory pozastavené. Zásah Ruska
na východnej Ukrajine tiež zmaril úsilie o podpísanie aktualizovanej dohody o zjednodušení
udeľovania víz, o ktorej sa rokovania ukončili v roku 2011. Liberalizácia vízového režimu
by si vyžadovala zlepšenia, čo sa týka bezpečnosti dokumentov a riadenia hraníc, účinného
vykonávania readmisnej dohody a reforiem v oblasti ľudských práv a právneho štátu na ruskej
strane. V roku 2014 rozhodla Európska rada o zmrazení spolupráce s Ruskom (s výnimkou
cezhraničnej spolupráce), ako aj financovania EÚ v prospech tejto krajiny prostredníctvom
medzinárodných finančných inštitúcií.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Podľa Lisabonskej zmluvy musí Parlament udeliť súhlas s akoukoľvek novou dohodou,
ako aj v prípade predchádzajúcej DPS. Špecifickejšie dohody (napríklad o zjednodušení
vízového režimu) si taktiež vyžadujú súhlas Parlamentu. Hoci Parlament priamo nedefinuje
strategické potreby či akčné programy, rozhoduje spolu s Radou o cieľoch a prioritách finančnej
pomoci EÚ vrátane nástroja európskeho susedstva (ENI), prostredníctvom ktorého sa financuje
regionálna spolupráca EÚ s Ruskom. Parlament má okrem toho právo dôkladne preskúmať
dokumenty usmerňujúce zavedenie ENI pred tým, než budú prijaté. Tento postup je známy ako
demokratická kontrola.
A. Prijaté pozície (uznesenia)
Parlament prijal sériu uznesení o Ukrajine, ktorými jasne odsudzuje ruskú nezákonnú anexiu
Krymu a úlohu Ruska pri destabilizácii východu krajiny. V júni 2015 prijal Parlament správu
o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom.
Pred súčasnou krízou bol Parlament zástancom novej komplexnej dohody s Ruskom založenej
na spoločných hodnotách a záujmoch. Vo viacerých iniciatívnych správach však takisto
vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o ľudské práva, zásady právneho štátu a stav demokracie
v Rusku. Najlepšími príkladmi sú právne predpisy zamerané proti propagande LGBTQ a proti
mimovládnym organizáciám, ktoré sú financované zo zdrojov mimo Ruska. Narastá útlak
predstaviteľov opozície, ktorý zahŕňa verejné vyhrážky a nevyriešené vraždy čelných osobností.
V apríli 2017 Parlament prijal uznesenie, v ktorom odsúdil zatknutie lídra opozície Alexeja
Navaľného. Takisto sa vedie dôrazná dezinformačná kampaň, a to ako vo vnútri Ruska, tak aj
mimo neho. Vo februári a v máji 2016 Parlament rozhodne odsúdil nebývalú úroveň porušovania
ľudských práv voči obyvateľom Krymu, najmä voči Tatárom. V marci 2017 Parlament vyzval
Rusko, aby prepustilo na slobodu viac ako 30 ukrajinských občanov, ktorí boli uväznení alebo
ktorých sloboda bola obmedzovaná.
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B. Spolupráca s ruským parlamentom
Poslanci Európskeho parlamentu a ruského parlamentu sa v minulosti každoročne stretávali
v Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko, a to aj v rámci pracovných skupín, aby
si vymenili názory na aktuálne otázky. Posledná schôdza PVS sa uskutočnila v januári 2014.
Odvtedy boli činnosti za účasti ruského parlamentu pozastavené.
Delegácia Európskeho parlamentu pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko sa
naďalej pravidelne stretáva a diskutuje o aktuálnych otázkach so zástupcami z iných inštitúcií
(napríklad Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť) a občianskej spoločnosti.
C. Pozorovanie volieb a podpora demokracie
Od roku 1999 Rusko neprizýva Parlament na pozorovanie volieb a Parlament v Rusku
nevykonáva žiadne iné súvisiace aktivity.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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