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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A8-0073/2019

Usnesení Evropského parlamentu o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2015 o situaci v oblasti vztahů mezi EU 
a Ruskem1

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Ruská federace byla, je a bude důležitým strategickým 
a ekonomickým partnerem pro Evropu a EU;

B. vzhledem k tomu, že sankce, které EU uvalila na Ruskou federaci, oslabují obě dvě 
strany jak hospodářsky, tak strategicky, jakož i znemožňují diplomatickou rozpravu, 
jejímž cílem by bylo zlepšit situaci mezi oběma stranami;

C. vzhledem k tomu, že sankce, které EU uvalila na Rusko, způsobují obrovské 
hospodářské škody, což má obzvláštní dopad na průmysl, zemědělství a malé a střední 
podniky v členských státech;

D. vzhledem k tomu, že Jean-Claude Juncker, předseda Komise, vyzval k ukončení 
„kritizování Ruska“ a vyslovil se pro obnovení vazeb mezi EU a Ruskem;

E. vzhledem k tomu, že přední odborníci na geopolitiku hovoří o začátku nového období 
studené války; vzhledem k tomu, že hlavní hrozbou pro EU a Rusko je šíření 
radikálního islámu a teroristických organizací;

1. vyzývá k okamžitému ukončení sankcí uvalených na Ruskou federaci Evropskou unií, 
jakož i jejími členskými státy; vyzývá vlády všech členských států EU, aby 
přehodnotily svou politiku vůči Rusku s ohledem na další prodloužení či zpřísnění 
sankcí uvalených na dotyčnou zemi, a místo toho usilovaly o dialog a spolupráci 
s Ruskem; zdůrazňuje, že spolupráce mezi Ruskem a EU má zásadní význam pro 
prosperitu a bezpečnost členských států na strategické, jakož i hospodářské úrovni;

1 Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 35.
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2. připomíná, že sankce uvalené na Rusko již způsobily hospodářské škody ve výši stovek 
miliard EUR; zdůrazňuje, že zejména mnoho zemědělských podniků a malých 
a středních podniků, ale také mnoho klíčových aktérů v evropském průmyslu, kteří 
investovali do Ruska nebo mají úzké hospodářské vztahy s touto zemí, tak přišlo o své 
živobytí; trvá na tom, že tato nezodpovědná politika vůči členským státům a jejich 
hospodářským politikám musí být ukončena a že projektům, jako je Nord Stream II, 
musí být povoleno pokračovat a být dokončeny bez vměšování;

3. vyzývá k přeorientování diplomatických vztahů mezi členskými státy EU a Ruskem, 
a to na základě míru, prosperity a vzájemného respektu; odsuzuje veškeré provokace 
na obou stranách, které by mohly vést k prohloubení diplomatického konfliktu mezi 
Ruskem a členskými státy EU; zdůrazňuje, že v červnu 2018 se předseda Juncker 
vyslovil pro změnu orientace směrem k Rusku; zdůrazňuje, že ruský prezident Vladimír 
Putin během své návštěvy ve Vídni v červnu 2018 vyjádřil svou podporu jednotné 
a prosperující Evropy coby důležitého hospodářského a politického partnera; 
zdůrazňuje, že dobré diplomatické vztahy jsou základem jakéhokoli mírového vztahu 
a že tyto vztahy musí být intenzivně kultivovány; navrhuje, aby se uskutečnil summit 
EU-Rusko, který by se zabýval současnými problémy a příležitostmi a budoucími 
vizemi pro vztahy mezi členskými státy EU a Ruskou federací;

4. vyjadřuje znepokojení nad geopolitickým a diplomatickým vývojem mezi USA, EU 
a Ruskem, kterýžto by mohl vyústit v obnovenou studenou válku; trvá na tom, aby se 
všechny strany zavázaly k podpoře míru a dialogu a zdržely se jakýchkoli vzájemných 
provokací na vojenské nebo politické úrovni;

5. poukazuje na to, že boj proti radikálnímu islamismu může probíhat pouze v úzké 
spolupráci s Ruskem; nadále trvá na intenzivní spolupráci s ruskými bezpečnostními 
orgány za účelem identifikace a vykořenění veškerých teroristických hrozeb;

6. zdůrazňuje, že vliv třetích zemí na demokratické volby v členských státech EU nelze 
připisovat výhradně Rusku;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
členským státům, vládě Ruské federace, jakož i Federálnímu shromáždění Ruské 
federace.
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