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RÚSSIA

As relações entre a UE e a Rússia são marcadas, desde 2014, pela anexação
ilegal da Crimeia pela Rússia, pelo apoio aos grupos rebeldes no leste da Ucrânia,
pelas políticas de vizinhança, pelas campanhas de desinformação e ingerência e por
violações dos direitos humanos a nível interno. As tensões também se agravaram
devido à intervenção russa na Síria, na Líbia e na África subsariana. Desde 2014,
a UE tem renovado regularmente as sanções aplicadas à Rússia. A UE e a Rússia
mantêm 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;

— Acordos de Parceria e Cooperação (APC) (relações bilaterais).

RELAÇÕES UE-RÚSSIA

Até ao início da crise na Ucrânia, a UE e a Rússia tinham desenvolvido uma
parceria estratégica que abrangia, entre outros domínios, o comércio, a economia, a
energia, as alterações climáticas, a investigação, a educação, a cultura e as questões
de segurança, incluindo a luta contra o terrorismo, a não-proliferação nuclear e a
resolução do conflito no Médio Oriente. A União foi uma defensora acérrima da adesão
da Rússia à Organização Mundial do Comércio (OMC, processo concluído em 2012).
No entanto, recentemente, a questão da vizinhança partilhada tornou-se numa grande
fonte de tensões. A anexação ilegal da Crimeia pela Rússia em março de 2014,
as provas que confirmam que a Rússia apoia os combatentes rebeldes no leste da
Ucrânia e as suas tentativas de perturbar os acessos ao Mar de Azov desencadearam
crises internacionais. A UE procedeu à revisão da sua relação bilateral com a Rússia
e suspendeu as cimeiras regulares, o diálogo sobre o regime de emissão de vistos e
as conversações sobre um novo acordo bilateral para substituir o APC. A UE segue
agora uma abordagem dual, que combina uma política de sanções progressivas com
tentativas de encontrar soluções diplomáticas para o conflito no leste da Ucrânia.
A participação da Rússia nos esforços desenvolvidos pelo grupo de países E3+3, de
que resultou o acordo nuclear de 2015 com o Irão, suscitou expectativas de uma maior
cooperação a nível internacional. No entanto, a intervenção da Rússia na guerra síria e,
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mais tarde, na Líbia e em vários conflitos subsarianos, bem como as suas campanhas
de desinformação e os seus esforços para influenciar as campanhas eleitorais na UE
e noutros países ocidentais, também têm provocado graves tensões.
Aquando das eleições de 2018, Vladimir Putin obteve o quarto mandato de presidente.
As alterações constitucionais impulsionadas por Putin adotadas em 2020 permitir-lhe-
ão permanecer no poder para além do termo do seu atual mandato em 2024. Outras
alterações constitucionais preocupantes incluem o primado do Direito russo sobre
os acordos internacionais ratificados pela Rússia e sobre as decisões dos tribunais
internacionais.
A legislação russa aprovada desde 2012 visa a oposição e a sociedade civil. Centenas
de organizações não governamentais (ONG) foram rotuladas como «agentes
estrangeiros» e/ou «organizações indesejáveis» e as autoridades intensificaram o
controlo dos meios de comunicação social e da utilização da Internet. A UE está
preocupada com a situação no que respeita ao Estado de Direito, nomeadamente
com a corrupção. O Supremo Tribunal proibiu Alexei Navalny, ativista da oposição,
de se candidatar, devido a uma condenação anterior contestada. Tanto as eleições
legislativas de 2016 como as de 2021 decorreram num ambiente político e mediático
restritivo e resultaram numa grande vitória do partido Rússia Unida, de Putin.
Embora a economia russa tenha recuperado da recessão internacional de 2008 e
das turbulências de 2014 no setor bancário, beneficiando do aumento das receitas
das exportações de hidrocarbonetos, o clima de investimento manteve-se incerto e
o desempenho económico do país dependente dos preços do petróleo e do gás.
O sistema económico, concentrado em alguns setores, carece de investimentos
transformadores, enquanto as grandes empresas próximas do Estado dominam o
mercado. Embora a Rússia pareça ter resistido relativamente bem às primeiras vagas
da pandemia de COVID-19, a grave crise sanitária e económica que a poderá afetar
em resultado da situação de emergência sanitária prolongada pode ter consequências
sociais e políticas duradouras.
Desde março de 2014, a UE — tal como os EUA, o Canadá, a Austrália e outros países
ocidentais — tem imposto progressivamente medidas restritivas contra a Rússia em
resposta à anexação ilegal da Crimeia e à desestabilização da Ucrânia. A UE expandiu
consideravelmente as suas sanções após o abate do voo MH17, em julho de 2014, no
espaço aéreo de um território do leste da Ucrânia controlado por rebeldes apoiados
pela Rússia. As sanções são regularmente prorrogadas e atualizadas.
As medidas restritivas da UE assumem várias formas. As medidas diplomáticas
consistem na exclusão da Rússia do G8, com a consequente interrupção do
processo de adesão da Rússia à Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Económicos e à Agência Internacional da Energia, bem como na suspensão das
cimeiras bilaterais UE-Rússia.
As sanções económicas visam as trocas comerciais em setores específicos. Limitam
o acesso de determinados bancos e empresas russos aos mercados de capitais
primário e secundário da UE. Impõem a proibição das exportações e importações
no que diz respeito ao comércio de armas e a proibição da exportação de bens
de dupla utilização para fins militares. As sanções restringem, além disso, o acesso
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da Rússia a determinadas tecnologias sensíveis, suscetíveis de serem utilizadas na
produção e exploração de petróleo. São aplicadas restrições específicas às relações
económicas com a Crimeia e Sebastopol, incluindo a proibição da importação de
mercadorias provenientes da península, a proibição da exportação de determinados
bens e tecnologias, restrições ao investimento e a proibição da prestação de serviços
de turismo. As medidas relativas à cooperação económica compreendem a suspensão
de novas operações de financiamento na Rússia por parte do Banco Europeu de
Investimento e do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. Não obstante
as políticas de sanções, a União continua a ser o primeiro parceiro comercial da
Rússia, sendo esta o quarto da UE. No entanto, as relações comerciais e económicas
são perturbadas por diversos fatores, nomeadamente o embargo russo a vários
produtos alimentares da UE, os diferendos na OMC e as graves restrições impostas
às empresas da UE no tocante à participação em concursos públicos russos.
Em outubro de 2020, tendo como fundamento uma base jurídica específica da UE
— o regime de sanções no domínio das armas químicas —, foram acrescentadas
seis pessoas e uma entidade russas à lista pertinente de proibições de viajar e
de congelamento de bens, na sequência da tentativa de assassinato de Alexei
Navalny, em agosto de 2020, com um agente neurotóxico militar. Trata-se do mesmo
instrumento jurídico utilizado para sancionar os responsáveis pelo caso Skripal, em
Salisbury (Reino Unido), em março de 2018.
Em março de 2021, o Conselho recorreu ao regime global de sanções da UE em
matéria de direitos humanos recentemente adotado para sancionar quatro cidadãos
russos pelo seu papel na detenção arbitrária, na acusação e na condenação de
Navalny, bem como na repressão de manifestações pacíficas relacionadas com o
tratamento ilegal deste opositor. Mais tarde, no final do mês, dois altos funcionários
chechenos foram também acrescentados à lista por tortura e repressão das pessoas
LGBTI e dos opositores políticos.
Desde outubro de 2021, as medidas restritivas da UE relacionadas com a integridade
territorial da Ucrânia aplicam-se a um total de 185 pessoas e 48 entidades, que estão
sujeitas ao congelamento de bens e à proibição de viajar para apoiar ativamente
ações e executar políticas que comprometam ou ameacem a integridade territorial, a
soberania e a independência da Ucrânia.
A estratégia global para a segurança da UE, de 2016, define as relações com a Rússia
como «um desafio estratégico fundamental». Em março de 2016, o Conselho definiu
cinco princípios orientadores a aplicar às relações da UE com a Rússia: (1) aplicação
dos Acordos de Minsk sobre o conflito no leste da Ucrânia como condição essencial
para qualquer alteração substancial da 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 ou comunicação estratégica); (4) diálogo seletivo com a
Rússia sobre questões do interesse da UE; (5) necessidade de estabelecer contactos
interpessoais e de apoiar a sociedade civil russa.
Desde agosto de 2014, a Rússia tem vindo a aplicar medidas de retaliação
contra as sanções da UE, impondo sanções relacionadas com produtos agrícolas,
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matérias-primas e géneros alimentícios, alegando violações das normas de segurança
alimentar. A Rússia reforçou a sua política de substituição de importações no setor
agrícola. A Rússia dispõe igualmente de uma «lista negra» de cidadãos da UE e
dos EUA que criticaram as suas ações, a que recorre para lhes negar o direito de
entrar no território russo. Esta lista não é publicada oficialmente, o que exclui qualquer
possibilidade de recurso judicial, contrariamente à proibição de viajar da UE. A lista
inclui vários deputados ao Parlamento Europeu e, desde 30 de abril de 2021, o
Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, a vice-presidente dos Valores e
Transparência da Comissão Europeia, Věra Jourová, e seis funcionários de Estados-
Membros da UE.

ACORDOS VIGENTES

A base jurídica das relações entre a UE e a Rússia é o Acordo de Parceria e
Cooperação (APC) de junho de 1994. Inicialmente válido por 10 anos, tem sido
renovado automaticamente todos os anos. O APC define os principais objetivos
comuns e estabelece o quadro institucional em que se desenrolam os contactos
bilaterais (incluindo consultas regulares sobre os direitos humanos e cimeiras
presidenciais semestrais), atualmente suspensos.
Na cimeira de São Petersburgo de 2003, a UE e a Rússia reforçaram a sua cooperação
com a criação de quatro «espaços comuns»: um espaço económico; um espaço de
liberdade, segurança e justiça; um espaço de segurança externa; e um espaço de
investigação, educação e cultura. A nível regional, a UE e a Rússia, juntamente com
a Noruega e a Islândia, criaram, em 2007, a nova política da Dimensão Setentrional,
centrada na cooperação transfronteiriça nas regiões do Mar Báltico e do Mar de
Barents. Em julho de 2008, foram encetadas negociações sobre um novo acordo UE-
Rússia, que deveria incluir «compromissos 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.
Em 2010, foi lançada uma «Parceria para a Modernização». As negociações relativas
a um acordo sobre a facilitação da emissão de vistos foram concluídas em 2011.
No entanto, a intervenção da Rússia na Crimeia provocou a suspensão de todas as
conversações e de todos os processos em curso. Em 2014, o Conselho Europeu
congelou a cooperação com a Rússia (com exceção da cooperação transfronteiriça
e dos contactos interpessoais), bem como qualquer novo financiamento da UE em
benefício do país através de instituições financeiras internacionais.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento Europeu aprovou o APC, em 1997, no âmbito do «procedimento de
parecer favorável».
O Parlamento aprovou uma série de resoluções sobre a Ucrânia, nas quais condena a
anexação ilegal da Crimeia pela Rússia e o papel deste país na destabilização do leste
da Ucrânia. Em junho de 2015 e março de 2019, o Parlamento aprovou resoluções
sobre o estado das relações UE-Rússia, nas quais apoia as sanções da UE e sublinha
a necessidade de proporcionar uma assistência financeira mais ambiciosa à sociedade
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civil russa e de promover os contactos interpessoais, não obstante as relações
complicadas. A resolução de 2019 manifesta grande preocupação relativamente ao
comportamento da Rússia a nível internacional, em especial nos países da Parceria
Oriental. A resolução critica igualmente a deterioração dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais na Rússia e propõe que o país deixe de ser considerado
um «parceiro estratégico» da UE. Em setembro de 2021, o Parlamento aprovou
uma recomendação referente ao rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia.
A recomendação apresenta uma série de propostas sobre o trabalho com parceiros
que partilham as mesmas ideias para reforçar a democracia na Rússia, estabilizar e
apoiar a vizinhança oriental da UE, reduzir a dependência energética da UE em relação
à Rússia e expor e pôr termo aos fluxos de dinheiro sujo do país.
O Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento
de 2021 ao político da oposição russa e ativista anticorrupção, Alexei Navalny.
Até 2014, o Parlamento defendia um novo acordo global com a Rússia, alicerçado
em valores e interesses comuns. No entanto, o Parlamento manifestou repetidamente
a sua profunda preocupação quanto ao respeito pelos direitos humanos, ao Estado
de Direito e ao estado da democracia na Rússia, por exemplo no que se refere à
legislação contra a «propaganda» LGBTI, à descriminalização da violência doméstica
não agravada e à repressão de ONG independentes ou que recebam financiamento
proveniente do exterior da Rússia, entre outros. O Parlamento condenou com particular
insistência o nível sem precedentes de violações dos direitos humanos contra os
residentes da Crimeia, em especial os tártaros. Em 2018, solicitou a libertação do
realizador ucraniano Oleg Sentsov, que se tinha oposto à anexação ilegal da Crimeia,
e atribuiu-lhe o Prémio Sakharov. Oleg Sentsov foi libertado em 2019 no quadro
de uma troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia. O Parlamento condenou
veementemente a tentativa de assassinato de Alexei Navalny em 2020.
As relações com os legisladores russos foram desenvolvidas principalmente
na Comissão Parlamentar de Cooperação (CPC), um fórum interparlamentar
estabelecido pelo APC UE-Rússia. Entre 1997 e 2014, a CPC constituiu uma
plataforma estável para o desenvolvimento da cooperação e do diálogo entre as
delegações do PE e a Assembleia Federal da Rússia. Contudo, desde março de 2014,
o Parlamento suspendeu estas relações interparlamentares, em conformidade com
as medidas restritivas da UE adotadas em resposta à crise na Ucrânia. No entanto,
a delegação do Parlamento Europeu à CPC UE-Rússia continua a reunir-se e
a debater questões relacionadas com as relações entre a União e a Rússia.
Mantém intercâmbios com o mundo académico, representantes da sociedade civil, as
organizações não governamentais e os meios de comunicação social russos.
O Parlamento não é convidado pela Rússia para observar eleições desde 1999.

Levente Csaszi
09/2022
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