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Europa-Parlamentets beslutning om status over de politiske forbindelser mellem EU og 
Rusland

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 10. juni 2015 om status over forholdet mellem EU og 
Rusland1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

A. der henviser til, at Den Russiske Føderation har været, er og vil være en vigtig strategisk 
og økonomisk partner for Europa og EU;

B. der henviser til, at de sanktioner, som Den Russiske Føderation pålægges af EU, 
svækker begge parter økonomisk og strategisk og gør det umuligt at føre diplomatiske 
drøftelser, der har til formål at forbedre situationen mellem de to parter;

C. der henviser til, at de sanktioner, som Rusland pålægges af EU, forårsager enorme 
økonomiske skader, som har en særlig indvirkning på industrien, landbruget og små og 
mellemstore virksomheder i medlemsstaterne;

D. der henviser til, at Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har opfordret til at 
ophøre med Ruslandbashingen og har talt for at forny båndene mellem EU og Rusland;

E. der henviser til, at geopolitiske eksperter taler om begyndelsen på en ny koldkrigsæra; 
der henviser til, at den største trussel mod EU og Rusland er udbredelsen af radikal 
islam og terrororganisationer;

1. opfordrer til øjeblikkeligt at bringe de sanktioner til ophør, som Den Russiske 
Føderation er blevet pålagt af Den Europæiske Union og dens medlemsstater; opfordrer 
regeringerne i alle EU's medlemsstater til at genoverveje deres politik over for Rusland 
for så vidt angår yderligere forlængelser eller skærpelser af de sanktioner, der er pålagt 
landet, og i stedet søge dialog og samarbejde med Rusland; understreger, at samarbejdet 

1 EUT C 407 af 4.11.2016, s. 35.
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mellem Rusland og EU er afgørende for medlemsstaternes velstand og sikkerhed på 
både strategisk og økonomisk plan;

2. minder om, at sanktionerne mod Rusland allerede har forårsaget økonomiske skader, 
der løber op i flere hundrede milliarder euro; understreger, at især mange 
landbrugsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder, men også mange 
nøgleaktører i den europæiske industri, som har investeret i Rusland eller har tætte 
økonomiske forbindelser med landet, således har mistet deres levebrød; insisterer på, at 
denne uansvarlige politik over for medlemsstaterne og deres økonomiske politikker skal 
bringes til ophør, og at projekter såsom Nord Stream II skal kunne fortsætte og blive 
færdiggjort uden indblanding;

3. opfordrer til en nyorientering af de diplomatiske forbindelser mellem EU's 
medlemsstater og Rusland på grundlag af fred, velstand og gensidig respekt; fordømmer 
enhver provokation fra begge sider, der kan forværre en diplomatisk konflikt mellem 
Rusland og EU's medlemsstater; understreger, at kommissionsformand Jean-Claude 
Juncker i juni 2018 slog til lyd for en nyorientering over for Rusland; understreger, at 
den russiske præsident, Vladimir Putin, under sit besøg i Wien i juni 2018 gav udtryk 
for sin støtte til et forenet og velstående Europa som en vigtig økonomisk og politisk 
partner; understreger, at gode diplomatiske forbindelser er grundlaget for ethvert 
fredeligt forhold, og at sådanne forbindelser skal dyrkes intensivt; foreslår, at der 
afholdes et topmøde mellem EU og Rusland for at behandle de aktuelle problemer og 
muligheder og fremtidige visioner mellem EU's medlemsstater og Den Russiske 
Føderation;

4. udtrykker bekymring over den geopolitiske og diplomatiske udvikling mellem USA, EU 
og Rusland, som kan føre til en ny kold krig; insisterer på, at alle parter forpligter sig til 
at fremme fred og dialog og afstår fra enhver gensidig provokation på militært eller 
politisk plan;

5. påpeger, at kampen mod radikal islamisme kun kan føres i tæt samarbejde med 
Rusland; insisterer fortsat på et intensivt samarbejde med de russiske 
sikkerhedsmyndigheder med henblik på at identificere og udrydde alle terrortrusler;

6. fremhæver, at tredjelandes indflydelse på demokratiske valg i EU's medlemsstater ikke 
udelukkende kan tilskrives Rusland;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne og Den Russiske 
Føderations regering og Føderationsråd.
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