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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0073/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

A. tā kā ir daudzas jomas, kurās ES un Krievijai ir līdzīgas intereses un iespējas 
sadarboties, piemēram, noteikumos balstīta daudzpusēja globāla pasaules kārtība un 
tirdzniecības režīms, ieroču kontroles un kodolieroču neizplatīšanas režīma saglabāšana 
un nostiprināšana, vides un Arktikas aizsardzība, klimata pārmaiņu novēršana un 
Parīzes nolīguma īstenošana, tehnoloģiskā progresa radīto ekonomikas, izglītības un 
sabiedrības problēmu risināšana, digitalizācija ražošanā un komunikācijas procesos; tā 
kā gan Eiropas Savienība un ES dalībvalstis, gan Krievijas Federācija ir apņēmušās 
īstenot ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam noteiktos ilgtspējīgas 
attīstības mērķus (IAM);

B. tā kā konfrontācija, kas patlaban valda starp ES un Krieviju, nav nedz abu partneru, 
nedz iedzīvotāju, nedz tautsaimniecību interesēs; tā kā jaunais Eiropas kontinenta 
dalījums apdraud gan ES, gan arī Krievijas drošību; tā kā steidzami nepieciešami 
konkrēti centieni, lai pārvarētu šo konfrontāciju;

C. tā kā militārā konfrontācija un bruņošanās sacensība starp NATO, ES un Krieviju ir 
sasniegusi tādu mērogu, ka atgādina par laikiem, kad notika savstarpēja konfrontācija 
starp NATO un Varšavas līguma valstu blokiem; tā kā Līguma par vidējas un tuvas 
darbības kodolieročiem izbeigšana Eiropas Savienību potenciāli padara par Krievijas un 
ASV nukleārās konfrontācijas arēnu; tā kā  ir steidzami nepieciešami intensīvi kopēji 
pūliņi, lai uzsāktu uzticēšanās veidošanas procesu, kas ļautu mazināt militāro eskalāciju, 
ierobežot bruņošanos un veicināt atbruņošanos;

D. tā kā politiķi un plašsaziņas līdzekļi abās iesaistītajās pusēs ir radījuši naidīgus 
stereotipus, un tā kā retorikas eskalācijai ir bīstama ietekme uz ES un Krievijas 
sabiedrību; tā kā politiskā dialoga, tostarp starpparlamentārā dialoga, pārtraukšana ir 
radījusi dziļu abpusēju nesapratni un neuzticēšanos;
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E. tā kā Krievijas Federācija kā pilntiesīga Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācijas (EDSO) dalībvalsts ir apņēmusies īstenot demokrātijas, 
tiesiskuma un cilvēktiesību principus; tā kā Krievija nav izpildījusi vairāk nekā tūkstoti 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) pieņemto spriedumu; tā kā Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja nolēma apturēt dažas Krievijas parlamenta delegācijas locekļu 
tiesības, tostarp tiesības balsot; tā kā šis lēmums ir izrādījās neproduktīvs, jo tas 
ierobežo dialoga iespējas ar Krievijas partneriem par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām; 
tā kā šā iemesla dēļ šīs sankcijas būtu jāatceļ;

F. tā kā bez iepriekšējiem nosacījumiem, aizspriedumiem un draudiem ir atklāti jāapspriež 
Krievijas un ES konflikti, viedokļu atšķirības un savstarpēja kritika, piemēram, militārā 
konfrontācija pie Eiropas Savienības un Krievijas robežām un Baltijas jūras reģionā, 
ASV pretraķešu sistēmas Eiropā, Līguma par vidējās un tuvās darbības rādiusa raķešu 
likvidāciju ievērošana, pretrunīgi vērtējumi par norisēm kopīgajās kaimiņvalstīs, kara 
izbeigšana Sīrijā, izlīgums un valsts atjaunošana, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
situācija, demokrātija un tiesiskums un politisko diskusiju ietekmēšana abu pušu 
sabiedrībās;

G. tā kā būtu nekavējoties jāuzsāk strukturēta un uz rezultātiem orientēta saziņa, lai 
izstrādātu nosacījumus jaunam pamatnolīgumam, kas nodrošina regulāru dialogu un 
sadarbību; tā kā šādai saziņai ir jābalstās uz starptautisko tiesību principiem, 
cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma ievērošanu, savstarpēju respektu, kā arī uz 
politisko gribu risināt konfliktus un konstruktīvi sadarboties kopīgo interešu jomās,

1. pauž dziļas bažas par to, ka Krievija un ES atklāti pozicionē sevi kā pretiniekus, kuri 
nav spējīgi un nevēlas pārvarēt atšķirības, risinot politisko dialogu un sarunas; pauž 
bažas par politiskās un militārās spriedzes eskalāciju, kas apdraud mieru un drošību 
Eiropas kontinentā;

2. konstatē, ka, ņemot vērā sarežģītās krīzes Eiropas Savienības, dažu ES dalībvalstu un 
Krievijas attiecībās, kā arī dziļo savstarpējo neuzticēšanos, neviena no pusēm neuzskata 
par iespējamu un vēlamu veidot stratēģiskas partnerattiecības; tomēr uzsver, ka 
nepieciešams jauns tiesisks regulējums attiecību attīstībai; uzskata, ka šādam 
regulējumam jātiecas veidot Eiropas miera kārtība, kas garantētu drošību visām valstīm, 
tostarp kopējām kaimiņvalstīm, pārvarētu naidīgos stereotipus, pavērtu iespēju izvērst 
pilsoniskās sabiedrības kontaktus, kā arī veicinātu tirdzniecību un ekonomisko 
sadarbību;

3. uzskata, ka ir būtiski Eiropas Savienībai papildināt nepieciešamo kritisko izvērtējumu 
par attīstību Krievijā ar paškritisku analīzi par saviem politikas virzieniem; uzsver, ka 
formālā prasība, ka dalībvalstu starpā ir jāvalda vienotai nostājai attiecībā uz Krieviju, ir 
jāaizstāj ar atklātu diskusiju par ES politikas rezultātiem un jauniem ceļiem 
izaicinājumu pārvarēšanai;

4. stingri noraida tādu ES politiku attiecībā uz Krieviju, kuras pamatā ir atturēšanas loģika, 
proti, koncepcija, kas pagājušā gadsimtā noveda pasauli uz kodolkonflikta sliekšņa;

5. pauž dziļas bažas par propagandas karu Krievijas, ES dalībvalstu, Ukrainas un citu 
valstu attiecībās un aicina to nekavējoties izbeigt; atgādina visām pusēm, ka vārda 
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brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir demokrātijas 
pamatvērtības, un aicina izbeigt vārda brīvības un plašsaziņas līdzekļu brīvības 
ierobežojumus; ar bažām konstatē, ka pretrunas starp pieredzi, ko ES iedzīvotāji un 
uzņēmumi gūst attiecībās ar Krieviju, un to, ko var uzzināt no ES un tās dalībvalstu 
sabiedriskajiem un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, iedzīvotājos ir radījusi dziļu 
neuzticēšanos plašsaziņas līdzekļu izplatītajai informācijai par Krieviju;

6. uzskata, ka sankciju politika ir cietusi neveiksmi un ka, turpinot piekopt Krievijas 
izolēšanas politiku, tiks kaitēts stabilitātei un drošībai Eiropā, ES iedzīvotāju interesēm, 
kā arī abu pušu ekonomiskajām interesēm;

7. prasa, lai attiecības ar Krieviju tiktu veidotas, pamatojoties uz savstarpēju respektu, 
ANO Statūtu, starptautisko tiesību un abu pušu starptautisko saistību izpildi, otrā 
partnera dažkārt pretējo interešu atzīšanu un vērā ņemšanu, trešo partnervalstu 
respektēšanu, tiesiskuma, pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu un neiejaukšanos 
iekšējās politiskajās diskusijās, kas notiek abu pušu sabiedrībās; 

8. stingri noraida NATO klātbūtni ES dalībvalstīs, kas ir Krievijas kaimiņvalstis, un aicina 
nekavējoties to izvest; pauž nopietnas bažas par ciešāku NATO sadarbību ar Ukrainu un 
Gruziju un noraida turpmāku NATO paplašināšanos; ar dziļām bažām norāda, ka pēc 
tam, kad ASV 2002. gada jūnijā pieņēma lēmumu izstāties no Pretballistisko raķešu 
(ABM) līguma Amerikas Savienotās Valstis izvietoja jaunas ballistisko raķešu 
aizsardzības sistēmas Austrumeiropā;

9. pauž nopietnas bažas par ASV nodomu izstāties no Līguma par vidējās un tuvās 
darbības rādiusa raķešu likvidāciju (INF) un pārtraukt pildīt savas saistības saskaņā ar 
to; atgādina, ka šāda rīcība radīs nopietnus draudus Eiropas un pasaules drošībai un 
mieram, palielinās militāro konkurenci un pasliktinās attiecības starp valstīm ar 
kodolieročiem; aicina ASV un Krieviju atjaunot centienus risināt bažas par līguma 
ievērošanu, izmantojot līguma pārbaudes mehānismu un sarunas; stingri prasa abām 
pusēm saglabāt un stiprināt INF līgumu, pilnībā un stingri ievērojot to;

10. aicina ES un Krieviju uzsākt diskusija par sadarbīgu drošības sistēmu Eiropā, kurā būtu 
ievērotas visu intereses un kura pavērtu plaša mēroga atbruņošanās iespējas; pauž 
nožēlu, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis savulaik nopietni nepievērsās Krievijas 
priekšlikumiem par kopēju drošības sistēmu un kopēju ekonomisko zonu, noraidot pat 
iespēju iesaistīties dialogā par šiem jautājumiem;

11. aicina vispirms atsākt strukturētu un uz rezultātiem orientētu dialogu un īstenot 
mērķtiecīgas uzticības veicināšanas iniciatīvas, kuru mērķis ir pārvarēt savstarpējo 
neuzticēšanos un nepareizu interpretāciju; uzskata, ka būtu nekavējoties savstarpēji 
jāatceļ pret abu pušu deputātiem noteiktās sankcijas, lai tādējādi atsāktu 
starpparlamentāro dialogu; uzsver, ka starpparlamentārais dialogs ir svarīgs instruments 
savstarpējas sapratnes veidošanai attiecībā uz interesēm, bažām, vērtējumiem un 
pieejām, kas raksturīgas otrai pusei;

12. pauž dziļu nožēlu par to, ka Krievijas iestādes nav reaģējušas uz kritiku gan no 
Krievijas Federācijas, gan no starptautiskās kopienas attiecībā uz likumu par ārvalstu 
aģentiem, bet, gluži pretēji, ir pieņēmušas jaunus tiesību aktus, kas ierobežo pilsoniskās 
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sabiedrības iespējas rīkoties un īstenot savas demokrātiskās brīvības; pauž dziļas bažas 
attiecībā uz nesodāmību par cilvēktiesību pārkāpumiem; atgādina, ka Krievija kā 
Eiropas Padomes, EDSO un ANO locekle ir apņēmusies ievērot demokrātijas 
pamatprincipus un respektēt cilvēktiesības; mudina Krievijas iestādes respektēt un 
garantēt visu savu pilsoņu, kā arī kaimiņvalstu pilsoņu tiesības;

13. uzskata, ka tā vietā, lai Krievijai nemitīgi piedēvētu saistību ar kiberuzbrukumiem un 
dezinformāciju ES dalībvalstīs, vajadzētu ar Krieviju uzsākt dialogu šajos jautājumos; 
steidzami prasa izbeigt visas slepeno dienestu darbības Eiropā, kas vēl vairāk saasina 
spriedzi attiecībās starp Krieviju un ES un tās dalībvalstīm;

14. norāda, ka starp Eiropas Savienību, dažām tās dalībvalstīm un Krieviju valdošā spriedze 
sakņojas pretrunīgās norisēs un konkurējošās interesēs attiecībā uz kopīgajām 
kaimiņvalstīm un pretējā abu pušu redzējumā par notikumu attīstību; atkārto, ka 
neatrisinātie konflikti ar Moldovu, Gruziju, Kalnu Karabahu, Azerbaidžānu, Armēniju 
un Ukrainu, kā arī šo valstu un teritoriju iekšējie neatrisinātie konflikti ir risināmi tikai 
politiskās sarunās ar visiem iesaistītajiem partneriem;

15. aicina veidot augsta līmeņa dialogu starp ES, Eirāzijas Ekonomikas savienību (EES) un 
asociācijas nolīgumu/padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības nolīgumu 
(DCFTA) valstīm, tiecoties attīstīt sadarbību starp iesaistītajiem partneriem; atkārtoti 
norāda, ka ir nepieciešamas intensīvākas apspriešanās starp ES un Krieviju par 
kiberterorismu un organizēto noziedzību; šajā sakarībā aicina sākt augsta līmeņa ES, 
Eirāzijas Ekonomikas savienības, Ķīnas un Vidusāzijas dialogu par iniciatīvu „Viena 
josla, viens ceļš” un savienojamību;

16. norāda, ka ir svarīgi sākt konstruktīvi meklēt risinājumus ES dzīvojošo krievvalodīgo 
minoritāšu problēmām, kuras nav atrisinātas jau gadu desmitiem ilgi;

17. pauž dziļas bažas par sastingumu Minskas procesā, kā arī par to, ka Krievijā un Ukrainā 
trūkst politiskās gribas rast risinājumus; mudina sarunu dalībniekus atdzīvināt sarunu 
procesu, nākot klajā ar jaunām iniciatīvām; atkārtoti pauž atbalstu tam, lai konfliktu 
atrisināšanā nostiprinātu EDSO lomu; norāda, ka svarīgs priekšnoteikums ciešākām ES, 
Krievijas un Ukrainas attiecībām ir tas, lai visas iesaistītās puses pildītu Minskas 
vienošanās;

18. pauž dziļas bažas par ieilgušo konfrontācijas eskalāciju starp Ukrainu un Krieviju, 
ņemot vērā nestabilo drošības situāciju Azovas jūrā; aicina Krievijas Federāciju garantēt 
visiem kuģiem tiesības šķērsot Kerčas šaurumu un piekļuvi Azovas jūrai un nodrošināt 
netraucētu piekļuvi Ukrainas ostām; noraida plānoto NATO kuģošanas brīvības misiju 
Melnajā jūrā, kas tikai palielinātu spriedzi;

19. uzsver, ka, ņemot vērā globālās problēmas, ir nepieciešama konstruktīva ES sadarbība 
ar Krieviju, it sevišķi, lai risinātu starptautiskus konfliktus, saglabātu Kopīgo 
visaptverošo rīcības plānu (JCPOA), īstenotu Parīzes klimata pārmaiņu nolīgumu un 
visus turpmākos nolīgumus, aizsargātu vidi, Arktiku, okeānus un kuģošanas brīvību, 
garantētu energoapgādes un izejvielu apgādes drošību un sekmētu masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšanu, kodolatbruņošanos, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu 
un cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību;
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20. uzsver, ka ir daudz jomu praktiskai sadarbībai starp dažādiem ekonomikas, pilsoniskās 
sabiedrības un citiem ES un Krievijas dalībniekiem, un aicina izstrādāt jaunas 
iniciatīvas šīs sadarbības atjaunošanai:

a. uzsver, ka Krievija un ES būs nozīmīgi ekonomikas partneri; atbalsta darbu 
atsākšanu projektā „Partnerība modernizācijai”;

b. uzsver, ka visu iesaistīto pušu interesēs ir vienoties par abpusēji izdevīgiem 
ilgtermiņa nolīgumiem enerģētikas jomā starp Eiropas Savienību, ES dalībvalstīm 
un Krieviju; uzsver, ka tas aptver ne tikai izejvielu tirdzniecību, bet arī enerģijas 
taupīšanas, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu veicināšanu, kā arī 
cīņu pret enerģētisko nabadzību;

c. uzsver, ka „Nord Stream II“ cauruļvads nav pretrunā Eiropas gāzes apgādes 
diversificēšanas mērķim, bet gan ir viens no daudziem transkontinentālu 
cauruļvadu projektiem, kas garantēs apgādes drošību ES un tās dalībvalstīm, un 
pretēji sašķidrinātās gāzes importam no ASV tas ir piemērots, lai novērstu 
enerģētisko nabadzību ar cenas ziņā pieņemamām gāzes piegādēm;

d. aicina izveidot jaunas iniciatīvas tiešas sadarbības nostiprināšanai starp ES 
dalībvalstu un Krievijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un zinātnes un 
kultūras iestādēm;

e. aicina veicināt cilvēku savstarpējos kontaktus, īpašu uzmanību pievēršot 
jauniešiem un ciešākam dialogam un sadarbībai starp ES un Krievijas ekspertiem, 
pētniekiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un vietējām iestādēm, un 
pastiprināt studentu, profesionālo praktikantu un jauniešu apmaiņu, jo īpaši 
programmas „Erasmus + ” ietvaros; šajā sakarībā atbalsta finansējuma 
palielināšanu jaunajai „Erasmus+“ programmai 2021. –2027. gada laikposmam;

f. aicina atsākt ES un Krievijas sarunas par vīzu režīma liberalizāciju;

g. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt nepārtrauktu politisko un finansiālo atbalstu 
Eiropas Savienības, ES dalībvalstu un Krievijas pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju kontaktiem, it sevišķi gados jaunu cilvēku savstarpējiem kontaktiem; 
uzskata, ka ir svarīgi Eiropas Savienībā veicināt krievu valodas apguvi, lai 
atvieglotu ES un Krievijas iedzīvotāju savstarpējos kontaktus; aicina Komisiju 
turpināt īstenot un pastiprināt šim mērķim piemērotas apmaiņas programmas un 
paredzēt finansiālu atbalstu;

21. kritizē to, ka ES dalībvalstis gadu desmitiem neko nedara, lai novērstu, ka krievu 
oligarhi Eiropā nodarbojas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju; 
aicina steidzami veikt finanšu darījumu efektīvāku pārbaudi un pastiprināt centienus, lai 
apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju;

22. stingri nosoda to, ka Eiropā nav nopietni apkaroti neofašistiski un neonacistiski 
grupējumi, kā rezultātā šobrīd aizvien vairāk pieaug ksenofobija; pauž dziļas bažas par 
Krievijas vadības iecietīgo attieksmi pret kontaktiem un sadarbību starp neofašistiskām, 
rasistiskām un ekstrēmi labējām partijām Eiropas Savienībā un nacionālistiskiem 
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grupējumiem Krievijā; konstatē, ka tas apdraud demokrātijas un tiesiskuma vērtību 
sistēmu gan Eiropas Savienībā, gan Krievijā; šajā sakarībā aicina ES iestādes, kā arī 
dalībvalstis rīkoties, lai nepieļautu „Nacionālistiskās Internacionāles” veidošanās 
draudus;

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos.

Or. en


