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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A8-0073/2019

Usnesení Evropského parlamentu o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU a Rusko mají v mnoha oblastech podobné zájmy a mohou 
vzájemně spolupracovat ve věcech, jako je mnohostranný globální řád a světový obchod 
založený na pravidlech, zachování a posílení režimu kontroly zbrojení a nešíření 
jaderných zbraní, ochrana životního prostředí a arktické oblasti, řešení výzev spojených 
se změnou klimatu a prováděním Pařížské dohody a výzev v oblasti ekonomiky, 
vzdělávání a společnosti v důsledku technologických změn a digitalizace výrobních a 
komunikačních procesů; vzhledem k tomu, že jak EU a její členské státy, tak i Ruská 
federace se zavázaly k plnění cílů udržitelného rozvoje stanovených Agendou OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030;

B. vzhledem k tomu, že současná konfrontace mezi EU a Ruskem není v zájmu ani 
jednoho z partnerů, jejich občanů a ekonomik; vzhledem k tomu, že rozdělení 
evropského kontinentu ohrožuje bezpečnost EU i Ruska; vzhledem k tomu, že je 
naléhavě nutné vyvinout konkrétní úsilí o překonání této konfrontace;

C. vzhledem k tomu, že vojenská konfrontace a závody ve zbrojení mezi NATO, EU a 
Ruskem dosahují rozměrů, které připomínají období konfrontace mezi NATO a 
Varšavským paktem; vzhledem k tomu, že konec Smlouvy o likvidaci raket středního a 
kratšího doletu (INF) činí z EU potenciální místo pro jadernou konfrontaci mezi 
Ruskem a USA; vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné společně vyvíjet intenzivní 
úsilí o zahájení procesu budování důvěry, který umožní vojenskou deeskalaci, omezení 
zbrojení a odzbrojení;

D. vzhledem k tomu, že političtí činitelé a sdělovací prostředky vytvářejí na obou stranách 
nepřátelské stereotypy a že eskalace rétoriky má nebezpečný dopad na společnost v EU 
a v Rusku; vzhledem k tomu, že přerušení politického dialogu, včetně 
meziparlamentního dialogu, vedlo k hlubokému vzájemnému nepochopení a nedůvěře;
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E. vzhledem k tomu, že Ruská federace se jako řádný člen Rady Evropy a Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) hlásí k zásadám demokracie, právního státu a 
dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že se Rusko ve více než tisíci případech 
neřídí rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva; vzhledem k tomu, že 
Parlamentní shromáždění Rady Evropy rozhodlo pozastavit některá práva členů ruské 
parlamentní delegace, včetně hlasovacího práva; vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí 
se ukázalo být kontraproduktivní, neboť omezuje možnost dialogu o lidských právech a 
základních svobodách s ruskými protějšky; vzhledem k tomu, že tyto sankce by proto 
měly být zrušeny;

F. vzhledem k tomu, že mezi Ruskem a EU je nutné vést otevřenou diskusi bez 
předběžných podmínek, předpojatosti a vyhrožování o konfliktech, neshodách a 
vzájemné kritice, jako je například vojenská konfrontace na hranici mezi EU a Ruskem 
a v baltské oblasti, systémy raketové obrany USA v Evropě, dodržování smlouvy INF, 
protichůdná hodnocení vývoje ve společném sousedství, ukončení války v Sýrii, 
usmíření a obnova země, stav lidských práv a základních svobod, demokracie a 
právního státu a vměšování do politických debat ve společnostech na obou stranách;

G. vzhledem k tomu, že je třeba neprodleně otevřít cesty strukturované komunikace 
orientované na výsledky s cílem stanovit podmínky pro novou rámcovou dohodu, jež 
zajistí pravidelný dialog a spolupráci; vzhledem k tomu, že takový rámec musí vycházet 
za zásad mezinárodního práva, dodržování lidských práv, demokracie a právního státu, 
vzájemného respektu a politické vůle k řešení sporů a konstruktivní spolupráci 
v oblastech společného zájmu;

1. je hluboce znepokojen tím, že Rusko a EU se otevřeně staví do role protivníků, kteří 
nejsou schopni a ochotni řešit své spory politickým dialogem a jednáním; je znepokojen 
eskalací politického a vojenského napětí ohrožujícího mír a bezpečnost na evropském 
kontinentu;

2. konstatuje, že vzhledem k mnohovrstevnatým krizím ve vztazích mezi EU, některými 
jejími členskými státy a Ruskem a vzhledem k hluboké vzájemné nedůvěře se žádná ze 
stran nedomnívá, že je možné a žádoucí budovat strategické partnerství; zdůrazňuje 
však, že je zapotřebí nový právní rámec pro rozvoj vztahů; je tudíž přesvědčen, že tento 
rámec by měl usilovat o rozvoj mírového uspořádání v Evropě, které zaručí bezpečnost 
všech, včetně států ve společném sousedství, překoná nepřátelské stereotypy, napomůže 
rozvoji kontaktů v rámci občanské společnosti a podpoří obchodní a hospodářskou 
spolupráci;

3. domnívá se, že je velmi důležité, aby EU doplnila své kritické hodnocení vývoje v 
Rusku o sebekritickou analýzu vlastních politik; zdůrazňuje, že je třeba přestat formálně 
požadovat jednotný postup všech členských států vůči Rusku a namísto toho usilovat o 
otevřenou diskusi o výsledcích politik EU a o nových způsobech řešení aktuálních 
výzev;

4. důrazně odmítá, aby Unie ve své politice vůči Rusku vycházela z logiky odstrašování, 
jež v minulém století svět dovedla na pokraj jaderné války;

5. vyjadřuje hluboké znepokojení nad propagandistickou válkou ve vztazích mezi 
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Ruskem, členskými státy EU, Ukrajinou a dalšími státy a požaduje její okamžité 
zastavení; připomíná všem stranám, že svoboda projevu a svoboda a pluralita 
sdělovacích prostředků jsou základními hodnotami demokracie, a požaduje, aby se 
skoncovalo s omezováním svobody projevu a sdělovacích prostředků; se znepokojením 
konstatuje, že rozpor mezi zkušenostmi, které občané a podniky EU mají s Ruskem, a 
tím, co se tito občané a tyto podniky dozvídají z veřejných a soukromých sdělovacích 
prostředků EU a jejích členských států, vedlo k hluboké nedůvěře v mediální informace 
o Rusku;

6. zastává názor, že politika sankcí selhala a měla by být ukončena a že pokračování 
politiky izolace Ruska ohrožuje stabilitu a bezpečnost Evropy a je v rozporu se zájmy 
občanů EU a hospodářství obou stran;

7. důrazně žádá, aby se vztahy mezi EU a Ruskem rozvíjely na základě vzájemného 
respektu, dodržování Charty OSN, mezinárodního práva a mezinárodních závazků obou 
partnerů, uznání někdy protichůdných zájmů druhého z partnerů a přihlížení k těmto 
zájmům, respektování třetích partnerů, dodržování právního státu, základních svobod a 
lidských práv a nevměšování do vnitřních politických diskusí ve společnostech na obou 
stranách;

8. ostře odsuzuje přítomnost sil NATO v členských státech EU sousedících s Ruskem a 
vyzývá k jejich okamžitému stažení; vyjadřuje vážné znepokojení nad prohlubováním 
spolupráce NATO s Ukrajinou a Gruzií a odmítá další rozšiřování NATO; s hlubokým 
znepokojením konstatuje, že v návaznosti na rozhodnutí o vypovězení Smlouvy o 
omezení protiraketové obrany (ABM) v červnu 2002 rozmístily Spojené státy ve 
východní Evropě nové systémy obrany proti balistickým střelám;

9. je hluboce znepokojen záměrem USA vypovědět smlouvu INF a přestat dodržovat 
závazky z ní vyplývající; připomíná, že takovéto kroky představují závažné riziko pro 
bezpečnost a mír v Evropě a ve světě, zvýší vojenskou soutěž a zhorší vztahy mezi státy 
disponujícími jadernými zbraněmi; vyzývá USA a Rusko, aby zvýšily své úsilí o 
vyřešení problémů s dodržováním smlouvy pomocí mechanismu ověřování a 
diplomatických jednání; naléhavě žádá obě strany, aby smlouvu INF ponechaly v 
platnosti a posílily ji tím, že ji budou striktně dodržovat; 

10. vyzývá EU a Rusko, aby zahájily diskusi o bezpečnostním systému v Evropě, který by 
byl založen na spolupráci, zohledňoval zájmy všech a umožňoval všeobecné odzbrojení; 
vyjadřuje politování nad tím, že se EU a její členské státy vážně nezabývaly návrhy 
Ruska na vytvoření společného bezpečnostního systému a společného hospodářského 
prostoru, a nechtěly se dokonce ani zapojit do dialogu na toto téma;

11. vyzývá v prvé řadě k obnovení strukturovaného dialogu zaměřeného na výsledky a k 
cíleným iniciativám na budování důvěry, pomocí nichž bude možné překonat 
vzájemnou nedůvěru a nedorozumění; požaduje okamžité zrušení vzájemných sankcí 
vůči členům parlamentů obou stran, aby mohl být obnoven meziparlamentní dialog; 
zdůrazňuje, že meziparlamentní dialog je důležitým nástrojem pomáhajícím oběma 
stranám porozumět zájmům, obavám, úsudkům a postojům druhé strany;

12. vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že ruské orgány nedbaly na připomínky k 



AM\1178945CS.docx PE635.398v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

zákonu o „zahraničních agentech“ zaznívající jak z Ruské federace, tak z mezinárodní 
scény, a namísto toho přijaly novou legislativu, která omezuje možnosti občanské 
společnosti jednat a vykonávat své demokratické svobody;  je hluboce znepokojen tím, 
že případy porušování lidských práv zůstávají nepotrestány; připomíná, že Rusko se 
jako člen Rady Evropy, OBSE a Organizace spojených národů zavázalo dodržovat 
zásady demokracie a lidská práva; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby respektovaly a 
zaručily práva všech svých občanů a občanů sousedních zemí;

13. je přesvědčen, že namísto neustálého obviňování, že Rusko stojí za kybernetickými 
útoky a dezinformačními snahami v členských státech EU, by měl být o těchto otázkách 
zahájen s Ruskem dialog; naléhavě žádá o ukončení všech operací tajných služeb v 
Evropě, které dále zvyšují napětí ve vztazích mezi Ruskem a EU a jejími členskými 
státy;

14. poznamenává, že napětí mezi EU, některými jejími členskými státy a Ruskem má své 
kořeny v protichůdném vývoji a konkurenčních zájmech ve společném sousedství a 
protichůdných hodnoceních tohoto vývoje oběma stranami; připomíná, že nevyřešené 
konflikty v Moldavsku, Gruzii, Náhorním Karabachu, Ázerbájdžánu, Arménii a na 
Ukrajině jsou řešitelné pouze prostřednictvím politických jednání se všemi dotčenými 
partnery;

15. vyzývá k dialogu na vysoké úrovni mezi EU, Euroasijskou hospodářskou unií a 
zeměmi, s nimiž byla uzavřena dohoda o přidružení nebo prohloubená a komplexní 
dohoda o volném obchodu, s cílem rozvíjet spolupráci mezi dotčenými partnery; 
opakuje, že je třeba zintenzivnit konzultace mezi EU a Ruskem ohledně kyberterorismu 
a organizované trestné činnosti; v této souvislosti vyzývá k zahájení dialogu na vysoké 
úrovni mezi EU, Euroasijskou hospodářskou unií, Čínou a zeměmi Střední Asie ohledně 
iniciativy „Jeden pás, jedna cesta“ a ohledně konektivity;

16. poukazuje na to, že je důležité se konstruktivně zabývat  řešením problémů rusky 
hovořících menšin v EU, které zůstávají po desetiletí nevyřešeny;

17. je hluboce znepokojen stagnací minského procesu a nedostatkem politické vůle v Rusku 
a na Ukrajině při hledání řešení; naléhavě žádá účastníky jednání, aby novými 
iniciativami oživili proces vyjednávání; opakuje, že je pro posílení úlohy OBSE při 
řešení konfliktů; konstatuje, že prioritou ve vztazích mezi EU, Ruskem a Ukrajinou je i 
nadále provádění minských dohod všemi zúčastněnými stranami;

18. je hluboce znepokojen pokračující eskalací konfrontace mezi Ukrajinou a Ruskem s 
ohledem na nestabilní bezpečnostní situaci v Azovském moři; vyzývá Ruskou federaci, 
aby zaručila všem lodím právo průjezdu přes Kerčskou úžinu a přístup do Azovského 
moře a aby zajistila neomezený přístup do ukrajinských přístavů; nesouhlasí s 
plánovanou misí NATO k zajištění svobody platby v Černém moři, která by pouze 
zvýšila napětí;

19. zdůrazňuje, že vzhledem ke globálním výzvám je zapotřebí konstruktivní spolupráce 
mezi EU a Ruskem, která umožní zejména řešit mezinárodní konflikty, zachovat 
společný komplexní akční plán (JCPOA), provádět Pařížskou dohodu o ochraně klimatu 
a všechny následné dohody, a pokud jde o ochranu životního prostředí, také chránit 
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arktickou oblast a oceány, zachovávat svobodu plavby, zajistit energetickou a 
surovinovou bezpečnost a podporovat nešíření zbraní hromadného ničení, jaderné 
odzbrojení, provádění cílů udržitelného rozvoje OSN a boj proti terorismu a 
organizované trestné činnosti;

20. zdůrazňuje, že mezi různými hospodářskými a jinými subjekty a občanskou společností 
EU a Ruska se nabízí prostor pro praktickou spolupráci v řadě oblastí, a vyzývá k 
novým iniciativám k oživení této spolupráce:

a. zdůrazňuje, že Rusko a EU zůstanou klíčovými hospodářskými partnery; 
vyslovuje se pro obnovení prací na projektu partnerství pro modernizaci;

b. zdůrazňuje, že uzavření dlouhodobých a vzájemně výhodných dohod v oblasti 
energetiky mezi EU, jejími členskými státy a Ruskem je v zájmu všech 
zúčastněných stran; zdůrazňuje, že jde nejen o obchod se surovinami, ale také o 
podporu úspor energie, energetické účinnosti a obnovitelné energie a boj proti 
energetické chudobě;

c. zdůrazňuje, že plynovod Nord Stream II není v rozporu s cílem diverzifikace 
dodávek plynu do Evropy, ale že je projektem řady mezikontinentálních 
plynovodů, které zajistí bezpečnost dodávek pro EU a její členské státy, a na 
rozdíl od dovozu LNG z USA umožní prostřednictvím cenově dostupných 
dodávek plynu zabránit energetické chudobě;

d. vyzývá k iniciativám na posílení přímé spolupráce mezi malými a středními 
podniky a vědeckými a kulturními institucemi EU a Ruska;

e. vyzývá k rozvíjení mezilidských kontaktů se zaměřením na mladé lidi a na 
posílení dialogu a spolupráce mezi odborníky, výzkumnými pracovníky, 
občanskou společností a místními orgány EU a Ruska a k zintenzivnění výměny 
studentů, účastníků odborné přípravy a mládeže, zejména v rámci programu 
Erasmus+; v této souvislosti podporuje posílené financování nových programů 
Erasmus + pro období 2021–2027;

f. vyzývá k opětovnému zahájení jednání mezi EU a Ruskem o uvolnění vízového 
režimu;

g. zdůrazňuje, že je důležité i nadále politicky a finančně podporovat kontakty mezi 
organizacemi občanské společnosti EU, jejích členských států a Ruska, zejména 
mezi mladými lidmi; považuje za důležité podporovat studium ruského jazyka v 
EU s cílem usnadnit kontakty mezi občany obou stran; vyzývá Komisi, aby 
zachovala a dále rozvíjela příslušné výměnné programy a poskytovala granty;

21. kritizuje skutečnost, že členské státy EU desítky let nečinně přihlížejí praní špinavých 
peněz a korupci ruských oligarchů v Evropě; naléhavě vyzývá k účinnější kontrole 
finančních transakcí a ke zvýšenému úsilí v boji proti praní peněz a korupci;

22. ostře odsuzuje nedůrazná opatření proti neofašistickým a neonacistickým skupinám v 
Evropě, což vedlo k současnému nárůstu xenofobie; je hluboce znepokojen spoluprací a 
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kontakty – tolerovanými ruským vedením – mezi neofašistickými, rasistickými a krajně 
pravicovými stranami v EU na jedné straně a nacionalistickými skupinami v Rusku na 
straně druhé; konstatuje, že tato situace představuje hrozbu pro demokracii a hodnoty 
právního státu v EU i Rusku; vyzývá v této souvislosti orgány a členské státy EU, aby 
přijaly opatření proti této hrozbě nově vznikající „nacionalistické internacionály“;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Or. en


