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RUSLAND

Forbindelserne mellem EU og Rusland har siden 2014 været anspændte som
følge af Ruslands ulovlige annektering af Krim og støtten til oprørsgrupper i det
østlige Ukraine samt af landets politik i forhold til nabolandene, misinformations- og
indblandingskampagner og interne menneskerettighedskrænkelser. Spændingerne
er også taget til efter den russiske intervention i Syrien, Libyen og Afrika syd for
Sahara. EU har siden 2014 regelmæssigt forlænget sanktionerne mod Rusland. EU
og Rusland er stadig meget afhængige af hinanden, og EU anvender en tilgang med
et »selektivt engagement«.

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union: »optræden udadtil«

— Artikel 206-207 (handel) og artikel 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde

— Partnerskabs- og samarbejdsaftale (PSA) (bilaterale forbindelser).

FORBINDELSERNE MELLEM EU OG RUSLAND

Inden krisen brød ud i Ukraine, havde EU og Rusland været i færd med at
opbygge et strategisk partnerskab, der bl.a. omfattede spørgsmål om handel, økonomi,
energi, klimaforandringer, forskning, uddannelse, kultur og sikkerhed, herunder
terrorbekæmpelse, ikkespredning af kernevåben og konfliktløsning i Mellemøsten.
EU var en stærk fortaler for Ruslands tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen
(WTO) (som blev fuldendt i 2012). I de senere år har spørgsmålet om det fælles
naboområde dog skabt store gnidninger. Ruslands ulovlige annektering af Krim i marts
2014 og beviserne for, at Rusland støttede oprørssoldater i det østlige Ukraine, og
Ruslands forsøg på at forhindre adgangen til Det Asovske Hav udløste en international
krise. EU gennemgik sine bilaterale forbindelser med Rusland, ophørte med at
afholde regelmæssige topmøder og suspenderede dialogen om visumspørgsmål
og forhandlingerne om en ny bilateral aftale, der skulle afløse partnerskabs- og
samarbejdsaftalen. EU følger i nu en dobbeltsporet tilgang, som kombinerer gradvise
sanktioner med forsøg på at finde diplomatiske løsninger på konflikten i det østlige
Ukraine. Ruslands deltagelse i E3+3-landenes bestræbelser på at indgå en atomaftale
med Iran i 2015 skabte håb om et øget samarbejde på den globale scene. Ruslands
indblanding i den syriske borgerkrig krig siden 2015 og senere i Libyen og i flere
konflikter syd for Sahara samt dets misinformationskampagner og bestræbelser på
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at påvirke valg i EU og andre vestlige lande er ligeledes med til at skabe alvorlige
spændinger.
Valget i 2018 sikrede Vladimir Putin den fjerde mandatperiode som præsident.
Forfatningsændringer, som Putin bestemte, og som blev vedtaget i 2020, vil gøre
det muligt for ham at forblive ved magten efter udløbet af sit nuværende mandat
i 2024. Andre forfatningsændringer, der skaber foruroligelse, omfatter den russiske
lovgivnings forrang frem for internationale aftaler, som Rusland har ratificeret, og frem
for internationale domstoles afgørelser.
Siden 2012 har Rusland vedtaget lovgivning, som er rettet mod oppositionen og
civilsamfundet. Flere hundrede ikkestatslige organisationer (NGO'er) er blevet stemplet
som »udenlandske agenter« og/eller »uønskede organisationer«, og myndighederne
har skærpet kontrollen med medierne og brugen af internettet. EU er bekymret
over retsstatsforholdene — herunder korruptionen. Ruslands højesteret forbød
oppositionsaktivisten Aleksej Navalnyj at opstille som kandidat på grund af en tidligere,
anfægtet dom. Parlamentsvalgene i 2016 og 2021 blev afholdt i et restriktivt politisk
miljø og mediemiljø, hvilket resulterede i en stor sejr for Putins parti »Et Forenet
Rusland«.
Selv om Ruslands økonomi kom sig efter den internationale recession i 2008
og turbulensen i banksektoren i 2014 takket være stigende indtægter fra
kulbrinteeksporten, var investeringsklimaet fortsat usikkert, og dets økonomiske
resultater afhænger fortsat af olie- og gaspriserne. Det økonomiske system er
koncentreret i et fåtal af sektorer; det mangler forandringsfremmende investeringer,
mens store virksomheder, som er tæt knyttet staten, dominerer markedet. Selv om
Rusland synes at have klaret de første bølger af covid-19-pandemien forholdsvis
godt, kan den betydelige sundhedsmæssige og økonomiske krise, som landet måske
oplever som følge af en vedvarende sundhedskrise, have langvarige sociale og
politiske konsekvenser.
EU har — ligesom USA, Canada, Australien og andre vestlige lande — siden marts
2014 gradvist indført restriktive foranstaltninger over for Rusland som reaktion på den
ulovlige annektering af Krim og destabiliseringen af Ukraine. EU udvidede i væsentlig
grad sine egne sanktioner efter nedskydningen af flyet MH17 i juli 2014 over et
område, der kontrolleres af russiskstøttede oprørere i det østlige Ukraine. Sanktionerne
forlænges og ajourføres regelmæssigt.
EU's restriktive foranstaltninger tager forskellige former. Diplomatiske foranstaltninger
består i udelukkelse af Rusland fra G8, standsning af processen for Ruslands
tiltrædelse af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og Det
Internationale Energiagentur samt suspenderingen af de regelmæssige bilaterale
topmøder mellem EU og Rusland.
Økonomiske sanktioner er rettet mod samhandelen i bestemte sektorer. De begrænser
visse russiske bankers og virksomheders adgang til EU's primære og sekundære
kapitalmarkeder. De indfører eksport- og importforbud mod handlen med våben og
et eksportforbud mod varer med dobbelt anvendelsesformål til militært brug. De
begrænser desuden russisk adgang til visse følsomme teknologier, der kan bruges
til olieproduktion og -boring. Specifikke restriktioner på økonomiske forbindelser
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med Krim og Sevastopol finder anvendelse, herunder et importforbud mod varer
fra halvøen, et eksportforbud mod visse varer og teknologier, restriktioner på
investeringer og et forbud mod at levere turismetjenester. Foranstaltninger vedrørende
økonomisk samarbejde suspenderer nye finansieringstransaktioner i Rusland gennem
Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og
Udvikling. På trods af sanktionerne er EU fortsat Ruslands største handelspartner,
og Rusland er EU's fjerdestørste. De handelsmæssige og økonomiske forbindelser
skæmmes dog af talrige faktorer, som f.eks. Ruslands embargo mod adskillige EU-
landbrugsfødevarer, WTO-tvister og alvorlige begrænsninger af EU-virksomheders
mulighed for at deltage i russiske offentlige udbud.
I oktober 2020, blev — baseret på et særligt EU-retsgrundlag, nemlig
sanktionsordningen for kemiske våben — seks russiske enkeltpersoner og en enhed
føjet til listen over relevante rejseforbud og indefrysning af aktiver som følge af
attentatet i august 2020 på Navalnyj, hvor der blev brugt en giftig nervegas, der ellers
anvendes i militæret. Dette er det samme retlige instrument, som blev anvendt til
sanktioner imod de ansvarlige for Skripal-sagen i Salisbury (Det Forenede Kongerige)
i marts 2018.
I marts 2021 gjorde Rådet brug af EU's nyligt vedtagne globale
menneskerettighedssanktionsordning til at straffe fire russiske statsborgere for deres
rolle i forbindelse med vilkårlig anholdelse, retsforfølgning og domfældelse af Navalnyj
samt undertrykkelse af fredelige protester i forbindelse med hans ulovlige behandling.
Senere på måneden blev to højtstående embedsmænd i Tjetjenien også føjet til listen
over tortur og undertrykkelse af LGBTI-personer og politiske modstandere.
Fra oktober 2021 finder EU's restriktive foranstaltninger vedrørende Ukraines
territoriale integritet anvendelse på i alt 185 personer og 48 enheder, som er omfattet
af indefrysning af aktiver og rejseforbud, fordi de aktivt har ydet støtte til tiltag
og gennemført politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet,
suverænitet og uafhængighed.
EU's globale sikkerhedsstrategi fra 2016 definerer forbindelserne med Rusland som
»en central strategisk udfordring«. I marts 2016 fastlagde Rådet fem vejledende
principper for EU's forbindelser med Rusland: (1) Gennemførelse af Minskaftalerne om
konflikten i det østlige Ukraine som den afgørende forudsætning for enhver væsentlig
ændring i EU's indstilling til Rusland, (2) styrkede forbindelser med EU's østlige
partnerskabslande og andre nabolande, herunder landene i Centralasien, (3) styrkelse
af EU's modstandsdygtighed (f.eks. hvad angår energisikkerhed, hybride trusler
eller strategisk kommunikation), (4) selektivt engagement med Rusland vedrørende
anliggender af interesse for EU og (5) behovet for at indgå mellemfolkelige kontakter
og støtte det russiske civilsamfund.
Rusland har siden august 2014 gjort gengæld for EU's sanktioner ved at iværksætte
modsanktioner mod landbrugsvarer, råstoffer og fødevarer under henvisning til
påståede overtrædelser af standarder for fødevaresikkerhed. Dette har styrket
Ruslands importsubstitutionspolitik i landbrugssektoren. Rusland anvender endvidere
en »sortliste« for europæiske og amerikanske statsborgere, som har kritiseret landets
handlinger, og som herigennem nægtes ret til indrejse på russisk territorium. Denne
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liste er ikke officielt offentliggjort. hvilket udelukker enhver retlig klagemulighed i
modsætning til EU's indrejseforbud. Listen omfatter adskillige medlemmer af Europa-
Parlamentet, og har siden 30. april 2021 omfattet Europa-Parlamentets formand David
Sassoli, Kommissionens næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed
Věra Jourová og seks embedsmænd fra EU-medlemsstater.

GÆLDENDE AFTALER

Retsgrundlaget for forbindelserne mellem EU og Rusland er partnerskabs- og
samarbejdsaftalen fra juni 1994. Aftalen, der oprindeligt skulle gælde i ti år, er siden
blevet automatisk forlænget hvert år. Den fastsætter de vigtigste fælles mål og etablerer
de institutionelle rammer for bilaterale kontakter (herunder regelmæssige høringer
om menneskerettigheder og topmøder to gange om året på præsidentniveau, som i
øjeblikket er suspenderet).
På topmødet i Skt. Petersborg i 2003 styrkede EU og Rusland deres samarbejde
ved at skabe fire »fælles rum«: et økonomisk rum, et rum for frihed, sikkerhed og
retfærdighed, et rum for ekstern sikkerhed og et rum for forskning, uddannelse og kultur.
På regionalt plan oprettede EU og Rusland, sammen med Norge og Island, i 2007
den nye nordlige dimension, som sætter fokus på grænseoverskridende samarbejde
i Østersø- og Barentsregionen. I juli 2008 blev der indledt forhandlinger om en
ny aftale mellem EU og Rusland for at medtage »retligt bindende forpligtelser« på
områder som politisk dialog, retfærdighed, frihed, sikkerhed, økonomisk samarbejde,
forskning, uddannelse, kultur, handel, investeringer og energi. Der blev i 2010 lanceret
et »partnerskab for modernisering«. Forhandlinger om en visumlempelsesaftale blev
afsluttet i 2011. Ruslands intervention på Krim førte imidlertid til suspenderingen
af alle disse forhandlinger og processer. Det Europæiske Råd lagde i 2014 såvel
samarbejdet med Rusland (med undtagelse af det grænseoverskridende samarbejde
og de mellemfolkelige kontakter) som ny EU-finansiering gennem internationale
finansielle institutioner til fordel for landet på is.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet godkendte i 1997 partnerskabs- og samarbejdsaftalen i henhold til
»proceduren med samstemmende udtalelse«.
Parlamentet har vedtaget en række beslutninger om Ukraine, i hvilke Ruslands ulovlige
annektering af Krim og landets rolle i forbindelse med destabiliseringen af det østlige
Ukraine fordømmes. Parlamentet vedtog i juni 2015 og i marts 2019 beslutninger om
status over forbindelserne mellem EU og Rusland, hvori det bakkede EU's sanktioner
op og fremhævede nødvendigheden af at yde mere ambitiøs finansiel EU-bistand til
det russiske civilsamfund og af at fremme mellemfolkelig kontakt trods de vanskelige
forbindelser. Beslutningen fra 2019 giver udtryk for stor bekymring over Ruslands
internationale adfærd, navnlig i landene i Det Østlige Partnerskab. I beslutningen
kritiseres også forværringen af situationen med hensyn til menneskerettighederne
og de grundlæggende frihedsrettigheder i Rusland, og det foreslås, at Rusland ikke
længere betragtes som en »strategisk partner« for EU. I september 2021 vedtog
Parlamentet en henstilling om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og
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Rusland. Henstillingen indeholder en række forslag om samarbejde med ligesindede
partnere om at styrke demokratiet i Rusland, stabilisere og støtte EU's østlige
nabolande, mindske EU's energiafhængighed af Rusland og udsætte og standse
strømmen af sorte penge fra landet.
Europa-Parlamentet tildelte Sakharovprisen 2021 til oppositionspolitikeren og
antikorruptionsaktivisten Aleksej Navalnyj.
Inden 2014 var Parlamentet tilhænger af en ny, omfattende aftale med Rusland baseret
på fælles værdier og interesser. Parlamentet har imidlertid gentagne gange givet
udtryk for stærk bekymring over forholdene i Rusland i forbindelse med respekten for
menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiets tilstand, som f.eks. over
love mod LGBTI-»propaganda«, afkriminalisering af mildere grader af vold i hjemmet,
den hårde linje, der føres over for uafhængige NGO'er eller NGO'er, der modtager
finansiering fra lande uden for Rusland etc. Parlamentet har i særlig grad fordømt
det uhørt store omfang af krænkelser af menneskerettigheder, som begås mod Krims
befolkning, især mod tatarer. I 2018 anmodede det om løsladelse af den ukrainske
filminstruktør Oleg Sentsov, som havde modsat sig den ulovlige annektering af Krim.
Sentsov, modtager af Parlamentets Sakharovpris i 2018, blev løsladt som led i en
udveksling af fanger mellem Rusland og Ukraine. Parlamentet fordømmer på det
kraftigste drabsforsøget på Aleksej Navalnyj i 2020.
Forbindelserne med russiske lovgivere er primært udviklet i Det Parlamentariske
Samarbejdsudvalg, som er et interparlamentarisk forum, der blev oprettet ved
partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Rusland. Mellem 1997 og
2014 fungerede Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg som en stabil platform
for udviklingssamarbejde og dialog mellem delegationer fra Europa-Parlamentet
og Ruslands føderale forsamling. Siden marts 2014 har Parlamentet imidlertid
afbrudt disse interparlamentariske møder i overensstemmelse med de restriktive
foranstaltninger, som EU har truffet som reaktion på den ukrainske krise. Parlamentets
Delegation til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland mødes dog fortsat
på egen hånd for at drøfte spørgsmål vedrørende forbindelser mellem EU og Rusland.
Den afholder også drøftelser og udvekslinger med akademikere, repræsentanter for
det russiske civilsamfund, NGO'er og medierne.
Parlamentet har ikke været indbudt af Rusland til at overvåge valg siden 1999.

Levente Csaszi
09/2022
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