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Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0073/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația relațiilor politice dintre UE și 
Rusia

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la stadiul actual al relațiilor 
UE-Rusia1,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Federația Rusă a fost, este și va fi un partener strategic și economic important 
pentru Europa și UE;

B. întrucât sancțiunile impuse Federației Ruse de către UE slăbesc ambele părți economic 
și strategic și fac imposibil discursul diplomatic menit să îmbunătățească situația dintre 
cele două părți;

C. întrucât sancțiunile impuse Rusiei de către UE provoacă daune economice enorme, care 
au un impact deosebit asupra industriei, agriculturii și întreprinderilor mici și mijlocii 
din statele membre;

D. întrucât Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a făcut apel la încetarea criticilor 
violente la adresa Rusiei și a vorbit în favoarea reînnoirii relațiilor dintre UE și Rusia;

E. întrucât experții geopolitici de la cel mai înalt nivel vorbesc de începutul unei noi ere a 
Războiului Rece; întrucât principala amenințare pentru UE și Rusia este răspândirea 
islamului radical și a organizațiilor teroriste,

1. solicită încetarea imediată a sancțiunilor impuse Federației Ruse de către Uniunea 
Europeană și statele sale membre; invită guvernele tuturor statelor membre ale UE să își 
reconsidere politica cu privire la Rusia în ceea ce privește prelungirea sau înăsprirea 
sancțiunilor impuse acestei țări și să încerce, în schimb, să inițieze un dialog și să 
coopereze cu Rusia; subliniază că cooperarea dintre Rusia și UE este esențială pentru 

1 JO C 407, 4.11.2016, p. 35.
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prosperitatea și securitatea statelor membre, atât la nivel strategic, cât și la nivel 
economic;

2. reamintește că sancțiunile impuse Rusiei au cauzat deja daune economice în valoare de 
sute de miliarde de euro; subliniază că, înainte de toate, numeroase întreprinderi 
agricole și întreprinderi mici și mijlocii, dar și mulți actori-cheie din industria 
europeană, care au investit în Rusia sau întrețin relații economice strânse cu această 
țară, și-au pierdut astfel mijloacele de subzistență; insistă asupra faptului că această 
politică iresponsabilă față de statele membre și politicile economice ale acestora trebuie 
să înceteze, iar proiecte precum Nord Stream II trebuie lăsate să continue și să fie 
finalizate fără interferențe;

3. solicită o reorientare a relațiilor diplomatice dintre statele membre ale UE și Rusia, 
bazată pe pace, prosperitate și respect reciproc; condamnă orice provocare de ambele 
părți care ar putea agrava un conflict diplomatic între Rusia și statele membre ale UE; 
subliniază că, în iunie 2018, Președintele Juncker a pledat pentru o reorientare către 
Rusia; subliniază că președintele rus Vladimir Putin, cu ocazia vizitei sale la Viena în 
iunie 2018, și-a exprimat sprijinul pentru o Europă unită și prosperă, în calitate de 
partener economic și politic important; subliniază că bunele relații diplomatice stau la 
baza oricărei relații pașnice și că aceste relații trebuie să fie intens cultivate; propune 
organizarea unui summit UE-Rusia care să abordeze problemele și oportunitățile actuale 
și viziunile viitoare între statele membre ale UE și Federația Rusă;

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la evoluțiile geopolitice și diplomatice dintre SUA, 
UE și Rusia, care ar putea conduce la un nou Război Rece; insistă ca toate părțile să se 
angajeze să promoveze pacea și dialogul și să se abțină de la orice provocare reciprocă 
la nivel militar sau politic;

5. subliniază faptul că lupta împotriva islamismului radical poate fi realizată numai în 
strânsă cooperare cu Rusia; continuă să insiste asupra cooperării intense cu autoritățile 
de securitate ruse în vederea identificării și eradicării oricăror amenințări teroriste;

6. subliniază că influența țărilor terțe asupra alegerilor democratice din statele membre ale 
UE nu poate fi atribuită exclusiv Rusiei;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, statelor membre, precum și Guvernului Federației Ruse 
și Adunării Federale a Federației Ruse.
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