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RYSSLAND

Sedan 2014 har förbindelserna mellan EU och Ryssland varit utsatta för stora påfrestningar
på grund av Rysslands olagliga annektering av Krim, stödet till rebellerna i östra Ukraina,
politiken i grannländerna och den interna utvecklingen i landet. Under 2016 blev Rysslands
ståndpunkter på internationell nivå mer bestämda och spänningarna ökade i samband med
Rysslands bombningar i Syrien. EU har regelbundet förlängt de restriktiva åtgärderna
gentemot Ryssland sedan 2014. EU och Ryssland är dock fortfarande mycket beroende av
varandra, och EU tillämpar en strategi som bygger på ”selektivt engagemang”.

RÄTTSLIG GRUND

— Avdelning V i fördraget om Europeiska unionen: Externa åtgärder.

— Artiklarna 206–207 (handel) och artiklarna 216–219 (internationella avtal) i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

— Partnerskaps- och samarbetsavtal (bilaterala relationer).

SITUATIONEN I LANDET

Fram till krisen i Ukraina ansågs Ryssland vara en ”strategisk partner” för EU och relationen
var mångfasetterad med många samarbetsområden, inklusive handel, energi och internationella
frågor, såsom terrorismbekämpning, icke-spridning av vapen och fredsprocessen i Mellanöstern.
De senaste åren har frågan om det gemensamma grannskapet lett till betydande spänningar
i relationen mellan EU och Ryssland. Rysslands olagliga annektering av Krim i mars
2014 och bevisen för att Ryssland stödde stridande separatister i östra Ukraina utlöste en
internationell kris. EU såg över sina bilaterala relationer och ställde in toppmöten mellan EU och
Ryssland. Man avbröt även processen för en viseringsliberalisering och diskussionerna om ett
moderniserat ramavtal mellan EU och Ryssland. EU tillämpar för närvarande en tvåspårsstrategi
på Ryssland, vilken kombinerar gradvisa sanktioner med försök att finna en diplomatisk lösning
på konflikten i östra Ukraina.
Presidentvalet 2012, som Europaparlamentet inte betraktade som ”fritt och rättvist”, gav den
ryske presidenten Vladimir Putin och hans parti, Förenade Ryssland, förnyat mandat. De
protester som utbröt i Ryssland efter valet tydde på ett utbrett missnöje och var ett tydligt tecken
på regimens förlorade legitimitet hos politiskt aktiva grupperingar i det ryska samhället. Som
svar på protesterna antog Ryssland från och med 2012 lagstiftning riktad mot oppositionen och
civilsamhället med nya lagar om registrering av icke-statliga organisationer, demonstrationer,
internetanvändning, förtal och ärekränkning och högförräderi. Lagstiftningen har sått ytterligare
tvivel kring Rysslands vilja att förbinda sig till demokratiska värderingar. EU är dessutom
oroat över rättsstatsprincipen – inbegripet korruptionen – och landets avtagande respekt för
de mänskliga rättigheterna. Parlamentsvalet i september 2016 ändrade inte denna tendens: en
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håglös kampanj, ett lågt valdeltagande (47,88 %) och en större seger för president Putins parti,
Förenade Ryssland.
Efter 18 år av anslutningsförhandlingar anslöt sig Ryssland till Världshandelsorganisationen
WTO i augusti 2012. Landets investeringsklimat är dock osäkert och dess ekonomi är beroende
av oljepriset. EU är Rysslands största handelspartner och Ryssland är EU:s tredje största
men handeln och de ekonomiska förbindelserna tyngs av ett antal störningsmoment. EU såg
Rysslands anslutning till WTO som en positiv möjlighet, eftersom organisationen utgör en
multilateral och regelstyrd ram för handelsförbindelser och tvistlösningar.
EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med avseende på åtgärder som undergräver Ukrainas
territoriella integritet, suveränitet och självständighet består av en frysning av tillgångar och
ett reseförbud, som nu tillämpas på totalt 149 personer och 38 enheter. Åtgärderna infördes
i mars 2014 och förlängdes senast den 14 september 2017 till och med den 15 september
2017. Den 9 november 2016 lade EU till sex krimska ledamöter av den ryska duman (valda
det året) på sanktionsförteckningen. Vidare beslutade rådet i slutet av juli 2017 att förlänga
de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland till och med den 31 januari 2018, riktade mot
finans-, energi- och försvarssektorerna och varor med dubbla användningsområden. I mars
2015 enades Europeiska rådet om att koppla varaktigheten för sanktionerna till det fullständiga
genomförandet av Minskavtalen, som skulle ha skett senast den 31 december 2015. Den 19 juni
2017 förlängdes de restriktiva åtgärderna med anledning av den olagliga annekteringen av Krim
och Sevastopol till och med den 23 juni 2018.
Ryssland har också uteslutits från G8 och landets anslutning till OECD och Internationella
energiorganet har stoppats. De regelbundna toppmötena mellan EU och Ryssland och andra
möten på hög nivå har avbrutits. Europarådets parlamentariska församling (Pace) stoppade
tillfälligt rösträtterna för Rysslands delegation i april 2014 med anledning av landets olagliga
annektering av Krim.
Sedan augusti 2014 har Ryssland vidtagit motåtgärder mot de sanktioner som införts av EU
och länder i västvärlden, inklusive Förenta staterna, Kanada och Australien, och har utfärdat
motsanktioner på jordbruksprodukter, råvaror och livsmedel genom påstådda överträdelser av
livsmedelssäkerhetsstandarder. Ryssland har utnyttjat livsmedelsembargot som en möjlighet
att stärka sin importsubstitutionspolitik inom jordbrukssektorn. Ryssland svartlistar personer
från EU och Förenta staterna som kritiserat dess åtgärder. Det finns ingen möjlighet till rättslig
prövning om en person är upptagen på denna lista, i motsats till EU:s reseförbud.
EU och Ryssland är fortfarande i hög grad beroende av varandra när det gäller energi, handel,
investeringar, etc. Vid mötet i EU:s utrikesråd den 14 mars 2016 presenterades följande fem
vägledande principer som ligger till grund för EU:s förbindelser med Ryssland, enligt vad
som fastställts av Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik: 1) Genomförandet av Minskavtalet som den grundläggande förutsättningen
för alla betydande förändringar i EU:s hållning gentemot Ryssland. 2) Stärkta förbindelser med
EU:s östliga partnerländer och andra grannländer, inbegripet Centralasien. 3) Stärkande av EU:s
motståndskraft (t.ex. energitrygghet, hybridhot eller strategisk kommunikation). 4) Möjlighet
till ett selektivt engagemang med Ryssland om frågor av intresse för EU. 5) Behov av att upprätta
direkta personkontakter och stödja det civila samhället i Ryssland.
Rysslands samarbetsinsatser för att E3+3-länderna (även kallade P5+1-länderna) skulle ingå
kärnavtalet med Iran i juli 2015 väckte förhoppningar om större samarbete på global nivå.
Rysslands plötsliga, starka och direkta inblandning i konflikten i Syrien sedan september 2015,
i syfte att stödja president Bashar Al-Assad, har dock lett till ytterligare meningsskiljaktigheter
med västvärlden.
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GÄLLANDE AVTAL OCH AVTAL UNDER FÖRHANDLING

Den rättsliga grunden för de aktuella förbindelserna mellan EU och Ryssland utgörs av
1997 års partnerskaps- och samarbetsavtal. Avtalet gällde ursprungligen för tio år och har
därefter förlängts automatiskt varje år. I avtalet anges de huvudsakliga gemensamma målen, den
institutionella ramen för bilaterala kontakter (däribland regelbundna samråd om de mänskliga
rättigheterna och presidenttoppmöten vartannat år, vilka för närvarande är lagda på is). Det
innehåller också en uppmaning till insatser och dialog på en rad områden.
Vid toppmötet i Sankt Petersburg i maj 2003 stärkte EU och Ryssland sitt samarbete genom att
införa fyra ”gemensamma områden”, baserade på gemensamma värderingar och intressen: ett
område för ekonomi, ett område för frihet, säkerhet och rättvisa, ett område för yttre säkerhet och
ett område för forskning, utbildning och kultur. Ett partnerskap för modernisering upprättades
2010. I juli 2008 inleddes förhandlingar om ett nytt avtal som skulle gälla väsentliga och rättsligt
bindande åtaganden på områden som politisk dialog, rättvisa, frihet, säkerhet, ekonomiskt
samarbete, forskning, utbildning, kultur, handel, investeringar och energi.
Rysslands intervention i Krim ledde dock till att alla dessa samtal avbröts. Rysslands
intervention i östra Ukraina har också spolierat ansträngningarna för att underteckna
ett uppdaterat avtal om förenklade viseringsförfaranden, om vilket förhandlingarna hade
slutförts 2011. Viseringsliberalisering skulle kräva förbättringar av säkerheten kring dokument,
gränsförvaltning, effektivt genomförande av återtagandeavtalet samt ryska reformer beträffande
de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten. År 2014 beslutade Europeiska rådet att
frysa samarbetet med Ryssland (med undantag för gränsöverskridande samarbete) och EU:s
finansiering till Ryssland genom internationella finansinstitut.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Enligt Lissabonfördraget måste parlamentet samtycka till alla nya avtal, i likhet med vad
som gällde för det förra partnerskaps- och samarbetsavtalet. För mer detaljerade avtal (som
ett avtal om enklare viseringar) krävs det också samtycke från parlamentet. Parlamentet
definierar visserligen inte direkt några strategiska behov eller handlingsprogram, men lagstiftar
tillsammans med rådet om målen och prioriteringarna för EU:s finansiella stöd, däribland
det europeiska grannskapsinstrumentet, genom vilket EU:s regionala samarbete med Ryssland
finansieras. Parlamentet har dessutom rätt att granska dokument som styr genomförandet av
detta instrument innan de antas (ett förfarande som kallas demokratisk kontroll).
A. Antagna ståndpunkter (resolutioner)
Parlamentet har antagit en rad resolutioner om Ukraina, i vilka man tydligt fördömt Rysslands
olagliga annektering av Krim och Rysslands roll för att destabilisera landets östra del. I juni 2015
antog parlamentet ett betänkande om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland.
Före den nuvarande krisen ville parlamentet se ett nytt och heltäckande avtal med Ryssland
som bygger på gemensamma värderingar och intressen. I flera initiativbetänkanden har
dock parlamentet också uttryckt stark oro över situationen för de mänskliga rättigheterna,
rättsstatsprincipen och demokratins ställning i Ryssland. Lagar mot ”propaganda” för hbtq-
personer och mot frivilligorganisationer som får medel från källor utanför Ryssland är de
bästa exemplen. Förtrycket av oppositionsmedlemmar ökar, inbegripet offentliga hot och olösta
mord på ledare. I april 2017 antog parlamentet en resolution som fördömer arresteringen av
oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. En stark desinformationskampanj pågår, både inom och
utanför Ryssland. I februari och i maj 2016 fördömde parlamentet i skarpa ordalag de aldrig
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tidigare skådade nivåerna av kränkningar av de mänskliga rättigheterna för befolkningen i Krim,
särskilt tatarerna. I mars 2017 uppmanade parlamentet Ryssland att släppa mer än 30 ukrainska
medborgare som satt i fängelse eller hade fått sin frihet inskränkt.
B. Samarbete med det ryska parlamentet
Tidigare möttes ledamöter av Europaparlamentet och det ryska parlamentet årligen i den
parlamentariska kommittén för samarbete (PCC) mellan EU och Ryssland, även i arbetsgrupper,
för att diskutera aktuella frågor. Det senaste PCC-mötet ägde rum i januari 2014. Sedan dess har
verksamhet som inbegriper det ryska parlamentet lagts på is.
Europaparlamentets delegation till den parlamentariska kommittén för samarbete mellan EU
och Ryssland fortsätter att mötas regelbundet för att diskutera viktiga frågor med företrädare för
andra institutioner (såsom kommissionen och Europeiska utrikestjänsten) och civilsamhället.
C. Valövervakning och demokratifrämjande
Ryssland har inte bjudit in parlamentet att övervaka några val sedan 1999 och parlamentet
bedriver ingen annan liknande verksamhet i landet.
Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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