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Stand van zaken in de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A8-0073/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de stand van zaken in de politieke 
betrekkingen tussen de EU en Rusland

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 10 juni 2015 over de stand van zaken in de betrekkingen tussen 
de EU en Rusland1,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Russische Federatie een belangrijke strategische en economische 
partner voor Europa en de EU is geweest, dat nu nog is en ook in de toekomst zal 
blijven;

B. overwegende dat de sancties die door de EU aan de Russische Federatie zijn opgelegd 
beide partijen economisch en strategisch verzwakken en diplomatieke gesprekken om 
de situatie tussen de twee partijen te verbeteren onmogelijk maken;

C. overwegende dat de sancties die door de EU aan Rusland zijn opgelegd enorme 
economische schade met zich meebrengen, wat vooral gevolgen heeft voor de industrie, 
de landbouw en kleine en middelgrote ondernemingen in de lidstaten;

D. overwegende dat de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, ertoe heeft 
opgeroepen te stoppen met het afkraken van Rusland, en zich heeft uitgesproken voor 
het aanhalen van de banden tussen de EU en Rusland;

E. overwegende dat vooraanstaande geopolitieke deskundigen al spreken over het begin 
van een nieuwe Koude Oorlog; overwegende dat de voornaamste bedreiging voor de 
EU en Rusland wordt gevormd door het oprukken van de radicale islam en terroristische 
organisaties;

1. pleit voor een onmiddellijk einde aan de sancties die door de Europese Unie en haar 
lidstaten zijn opgelegd aan de Russische Federatie; verzoekt de regeringen van alle EU-

1 PB C 407 van 4.11.2016, blz. 35.
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lidstaten om hun Ruslandbeleid met betrekking tot de verdere uitbreiding of 
verscherping van de sancties tegen het land te herzien en in plaats daarvan te streven 
naar een dialoog en samenwerking met Rusland; benadrukt dat de samenwerking tussen 
Rusland en de EU cruciaal is voor de welvaart en de veiligheid van de lidstaten, op 
zowel strategisch als economisch niveau;

2. wijst erop dat de sancties die aan Rusland zijn opgelegd al tot honderden miljarden euro 
aan economische schade hebben geleid; benadrukt dat vooral veel landbouwbedrijven 
en kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook diverse belangrijke spelers in het 
Europese bedrijfsleven die hebben geïnvesteerd in Rusland of nauwe economische 
banden hebben met het land, zo hun bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt; hamert erop 
dat er een eind moet worden gemaakt aan dit onverantwoorde beleid ten opzichte van de 
lidstaten en hun economische beleidsmaatregelen, en dat projecten zoals Nord Stream 2 
doorgang moeten blijven vinden en worden afgerond zonder inmenging;

3. pleit voor een heroriëntering van de diplomatieke betrekkingen tussen de EU-lidstaten 
en Rusland, op basis van vrede, welvaart en wederzijds respect; veroordeelt eventuele 
provocaties van beide kanten die een diplomatiek conflict tussen Rusland en de EU-
lidstaten kunnen verergeren; benadrukt dat voorzitter Juncker in juni 2018 pleitte voor 
een heroriëntering op Rusland; benadrukt dat de Russische president Vladimir Poetin 
tijdens zijn bezoek aan Wenen in juni 2018 zijn steun betuigde aan een verenigd en 
welvarend Europa als belangrijke economische en politieke partner; onderstreept dat 
goede diplomatieke betrekkingen het fundament zijn voor een vreedzame relatie en dat 
deze contacten intensief moeten worden onderhouden; stelt voor om een top tussen de 
EU en Rusland te beleggen om de huidige problemen, mogelijkheden en toekomstvisies 
van de EU-lidstaten en de Russische Federatie te bespreken;

4. toont zich bezorgd over de geopolitieke en diplomatieke ontwikkelingen tussen de VS, 
de EU en Rusland, die kunnen leiden tot een nieuwe Koude Oorlog; dringt erop aan dat 
alle partijen toezeggen vrede en dialoog te bevorderen en af te zien van wederzijdse 
provocaties op militair of politiek niveau;

5. wijst erop dat er alleen kan worden opgetreden tegen radicaal islamisme in nauwe 
samenwerking met Rusland; blijft hameren op intensieve samenwerking met de 
Russische beveiligingsinstanties om eventuele terreurdreigingen op het spoor te komen 
en weg te nemen;

6. benadrukt dat de invloed van derde landen op democratische verkiezingen in de EU-
lidstaten niet alleen kan worden toegeschreven aan Rusland;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de lidstaten, de regering van de Russische 
Federatie en de Federale Vergadering van de Russische Federatie.
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