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6.3.2019 A8-0073/2

Pozmeňujúci návrh 2
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0073/2019
Sandra Kalniete
Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom
(2018/2158(INI))

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A8-0073/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júna 2015 o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom1,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

A. keďže Ruská federácia bola, je a bude dôležitým strategickým a hospodárskym 
partnerom Európy a EÚ;

B. keďže sankcie uvalené na Ruskú federáciu zo strany EÚ oslabujú hospodárske aj 
strategické postavenie oboch strán a znemožňujú diplomatickú diskusiu zameranú na 
zlepšenie situácie medzi oboma stranami;

C. keďže sankcie uvalené na Rusko zo strany EÚ spôsobujú obrovské hospodárske škody, 
ktoré majú osobitný vplyv na priemysel, poľnohospodárstvo a malé a stredné podniky v 
členských štátoch;

D. keďže predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyzval na ukončenie osočovania Ruska a 
vyslovil sa v prospech obnovenia väzieb medzi EÚ a Ruskom;

E. keďže poprední geopolitickí odborníci hovoria o začatí novej éry studenej vojny; keďže 
hlavnou hrozbou pre EÚ a Rusko je šírenie radikálneho islamu a teroristických 
organizácií;

1. žiada okamžité ukončenie sankcií uvalených Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
Ruskú federáciu; vyzýva vlády všetkých členských štátov EÚ, aby prehodnotili svoju 
politiku voči Rusku, pokiaľ ide o ďalšie rozšírenie alebo sprísnenie sankcií uvalených 
na krajinu, a aby namiesto toho hľadali dialóg a spoluprácu s Ruskom; zdôrazňuje, že 
spolupráca medzi Ruskom a EÚ je kľúčová pre prosperitu a bezpečnosť členských 
štátov, a to na strategickej, ako aj na hospodárskej úrovni;

1 Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 35.
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2. pripomína, že sankcie uvalené na Rusko už spôsobili stovky miliárd EUR 
hospodárskych škôd; zdôrazňuje, že predovšetkým mnohé poľnohospodárske podniky a 
malé a stredné podniky, ale aj mnohí kľúčoví aktéri v európskom priemysle, ktorí 
investovali do Ruska alebo majú úzke hospodárske vzťahy s touto krajinou, tak stratili 
svoje živobytie; trvá na tom, že táto nezodpovedná politika voči členským štátom a ich 
hospodárskym politikám sa musí ukončiť a že sa musí umožniť pokračovanie a 
dokončenie projektov, ako je Nord Stream II, bez zasahovania;

3. vyzýva na preorientovanie diplomatických vzťahov medzi členskými štátmi EÚ a 
Ruskom na základe mieru, prosperity a vzájomného rešpektu; odsudzuje akúkoľvek 
provokáciu z ktorejkoľvek strany, ktorá by mohla zhoršiť diplomatický konflikt medzi 
Ruskom a členskými štátmi EÚ; zdôrazňuje, že vo júni 2018 predseda Juncker 
obhajoval presmerovanie na Rusko; zdôrazňuje, že ruský prezident Vladimír Putin 
počas svojej návštevy vo Viedni v júni 2018 vyjadril podporu zjednotenej a 
prosperujúcej Európe, ktorá je dôležitým hospodárskym a politickým partnerom; 
zdôrazňuje, že dobré diplomatické vzťahy sú základom akéhokoľvek mierového vzťahu 
a že tieto vzťahy sa musia intenzívne pestovať; navrhuje, aby sa konal samit EÚ – 
Rusko, ktorý by sa zaoberal súčasnými problémami, príležitosťami a budúcimi víziami 
medzi členskými štátmi EÚ a Ruskou federáciou;

4. vyjadruje znepokojenie nad geopolitickým a diplomatickým vývojom medzi USA, EÚ a 
Ruskom, čo by mohlo viesť k obnovenej studenej vojne; trvá na tom, aby sa všetky 
strany zaviazali podporovať mier a dialóg a aby sa zdržali akýchkoľvek vzájomných 
provokácií na vojenskej alebo politickej úrovni;

5. poukazuje na to, že boj proti radikálnemu islamizmu sa môže uskutočniť len v úzkej 
spolupráci s Ruskom; naďalej trvá na intenzívnej spolupráci s ruskými bezpečnostnými 
orgánmi s cieľom identifikovať a odstrániť akékoľvek teroristické hrozby;

6. zdôrazňuje, že vplyv tretích krajín na demokratické voľby v členských štátoch EÚ 
nemožno pripisovať len Rusku;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
členským štátom, vláde Ruskej federácie a Federálnemu zhromaždeniu Ruskej 
federácie.
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