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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis su 
teisės aktų leidyba nesusijusį pasiūlymą dėl rezoliucijos A8–0073/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Rusijos politinių santykių padėties

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 10 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių padėties1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

A. kadangi Rusijos Federacija buvo, yra ir bus svarbi strateginė ir ekonominė Europos ir 
ES partnerė;

B. kadangi ES Rusijos Federacijai taikomos sankcijos silpnina abi šalis ekonominiu ir 
strateginiu požiūriu ir daro diplomatinį diskursą, kurio tikslas – pagerinti abiejų šalių 
santykius, neįmanomą;

C. kadangi ES Rusijai taikomos sankcijos daro didžiulę ekonominę žalą, o tai daro 
ypatingą poveikį valstybių narių pramonei, žemės ūkiui ir mažosioms bei vidutinėms 
įmonėms;

D. kadangi Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker paragino nutraukti Rusijos 
koneveikimo kampaniją ir pasisakė už ES ir Rusijos ryšių atnaujinimą;

E. kadangi žymiausi geopolitikos ekspertai kalba apie naujos šaltojo karo eros pradžią; 
kadangi pagrindinė grėsmė ES ir Rusijai yra radikaliojo islamo ir teroristinių 
organizacijų plitimas;

1. ragina nedelsiant nutraukti sankcijas, kurias Rusijos Federacijai taiko Europos Sąjunga 
ir jos valstybės narės; ragina visų ES valstybių narių vyriausybes persvarstyti savo 
politiką dėl Rusijos, kuria siekiama dar labiau išplėsti ar sugriežtinti šaliai taikomas 
sankcijas, ir vietoj to siekti dialogo ir bendradarbiavimo su Rusija; pabrėžia, kad 
Rusijos ir ES bendradarbiavimas yra labai svarbus valstybių narių klestėjimui ir 
saugumui tiek strateginiu, tiek ekonominiu lygmenimis;

1 OL L 407, 2016 11 4, p. 35.
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2. primena, kad dėl Rusijai taikomų sankcijų jau padaryta šimtai milijardų eurų vertės 
ekonominės žalos; pabrėžia, kad visų pirma daug žemės ūkio įmonių ir mažųjų bei 
vidutinių įmonių, taip pat daug pagrindinių Europos pramonės subjektų, investavusių į 
Rusiją arba palaikančių glaudžius ekonominius santykius su šia šalimi, neteko 
pragyvenimo šaltinio; primygtinai teigia, kad ši neatsakinga politika valstybių narių 
atžvilgiu ir jų ekonominė politika turi būti nutraukta ir kad tokie projektai kaip „Nord 
Stream II“ turi būti tęsiami ir užbaigti be trukdymo;

3. ragina ES valstybes nares ir Rusiją perorientuoti diplomatinius santykius, grindžiant 
juos taika, gerove ir abipuse pagarba; smerkia bet kurios pusės provokacijas, kurios 
galėtų dar labiau pabloginti diplomatinį Rusijos ir ES valstybių narių konfliktą; 
pabrėžia, kad 2018 m. birželio mėn. Pirmininkas J.-C. Juncker pasisakė už 
persiorientavimą į Rusiją; pabrėžia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo 
vizito Vienoje 2018 m. birželio mėn. metu išreiškė paramą vieningai ir klestinčiai 
Europai, kuri yra svarbi ekonominė ir politinė partnerė; pabrėžia, kad geri diplomatiniai 
santykiai yra bet kokių taikių santykių pagrindas ir kad tokie santykiai turi būti 
intensyviai puoselėjami; siūlo surengti ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą 
siekiant spręsti dabartines problemas ir ieškoti galimybes, taip pat nustatyti būsimas ES 
valstybių narių ir Rusijos Federacijos vizijas;

4. reiškia susirūpinimą dėl geopolitinių ir diplomatinių santykių tarp JAV, ES ir Rusijos, 
dėl kurių gali būti atnaujintas šaltasis karas; primygtinai reikalauja, kad visos šalys 
įsipareigotų skatinti taiką ir dialogą ir susilaikytų nuo bet kokių tarpusavio provokacijų 
karinėje ar politinėje plotmėje;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad kova su radikaliuoju islamizmu gali būti vykdoma tik 
glaudžiai bendradarbiaujant su Rusija; ir toliau primygtinai reikalauja intensyviai 
bendradarbiauti su Rusijos saugumo institucijomis, siekiant nustatyti ir pašalinti bet 
kokias terorizmo grėsmes;

6. pabrėžia, kad trečiųjų šalių įtakos demokratiniams rinkimams ES valstybėse narėse 
negalima priskirti vien Rusijai;

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, valstybėms narėms, Rusijos Federacijos vyriausybei ir Rusijos Federacijos 
Federaliniam Susirinkimui.
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