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Proposta de resolução (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A8-0073/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre o ponto da situação das relações políticas entre 
a UE e a Rússia

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de junho de 2015, sobre o estado das relações 
UE-Rússia1,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

A. Considerando que a Federação da Rússia tem sido, é e vai continuar a ser um 
importante parceiro estratégico e económico para a Europa e a UE;

B. Considerando que as sanções aplicadas à Federação da Rússia pela UE fragilizam 
económica e estrategicamente ambas as partes e tornam impossível a ação diplomática 
com o intuito de melhorar a situação entre as duas partes;

C. Considerando que as sanções impostas pela UE à Rússia estão a causar prejuízos 
económicos enormes, com particular impacto na indústria, agricultura e nas pequenas e 
médias empresas dos Estados-Membros;

D. Considerando que o Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, apelou ao fim da 
flagelação da Rússia e à renovação dos laços entre a UE e a Rússia;

E. Considerando que os principais peritos geopolíticos estão a falar do início de uma nova 
Guerra Fria; considerando que a principal ameaça para a UE e a Rússia é a propagação 
do Islão radical e das organizações terroristas;

1. Apela ao fim imediato das sanções impostas à Federação da Rússia pela União Europeia 
e pelos seus Estados-Membros; Insta os governos de todos os Estados-Membros da UE 
a reconsiderarem a sua política para a Rússia no que respeita a novas prorrogações ou 
ao reforço das sanções impostas ao país e, em vez disso, a procurarem o diálogo e a 
cooperação com a Rússia; salienta que a cooperação entre a Rússia e a UE é crucial para 

1 JO C 407 de 4.11.2016, p. 35.
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a prosperidade e a segurança dos Estados-Membros, tanto a nível estratégico como 
económico;

2. Recorda que as sanções impostas à Rússia já causaram centenas de milhares de milhões 
de euros de prejuízos económicos; salienta que, acima de tudo, muitas empresas 
agrícolas e pequenas e médias empresas, mas também muitos dos principais atores da 
indústria europeia, que investiram na Rússia ou que têm relações económicas estreitas 
com este país, perderam, por conseguinte, os seus meios de subsistência; insiste em que 
se deve pôr termo a esta posição de irresponsabilidade para com os Estados-Membros e 
as suas respetivas políticas económicas, e que projetos como o Nord Stream II devem 
ser autorizados a prosseguir e ser concluídos sem interferências;

3. Apela a uma reorientação das relações diplomáticas entre os Estados-Membros da UE e 
a Rússia, com base na paz, na prosperidade e no respeito mútuo; condena qualquer 
provocação de ambos os lados que possa agravar um conflito diplomático entre a Rússia 
e os Estados-Membros da UE; salienta que, em junho de 2018, o Presidente Juncker 
defendeu uma reorientação para a Rússia; sublinha que o Presidente russo, Vladimir 
Putin, durante a visita realizada a Viena em junho de 2018, manifestou o seu apoio a 
uma Europa unida e próspera enquanto parceiro económico e político importante; 
salienta que as boas relações diplomáticas constituem a base de qualquer relação 
pacífica e que tais relações devem ser intensamente cultivadas; propõe a realização de 
uma cimeira UE-Rússia destinada a abordar os atuais problemas e oportunidades, bem 
como as visões para o futuro das relações entre os Estados-Membros da UE e a 
Federação da Rússia;

4. Manifesta a sua preocupação com a evolução geopolítica e diplomática das relações 
entre os EUA, a UE e a Rússia, que poderá conduzir a uma nova Guerra Fria; insiste em 
que todas as partes se comprometam a promover a paz e o diálogo e a abster-se de 
qualquer provocação mútua a nível militar ou político;

5. Salienta que a luta contra o islamismo radical só pode ser conduzida em estreita 
cooperação com a Rússia; continua a insistir numa cooperação intensiva com as 
autoridades russas em matéria de segurança para identificar e erradicar quaisquer 
ameaças terroristas;

6. Salienta que a influência de países terceiros nas eleições democráticas nos Estados-
Membros da UE não pode ser atribuída exclusivamente à Rússia;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, aos Estados-Membros, ao Governo da Federação 
da Rússia e à Assembleia Federal da Federação da Rússia.
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