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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A8-0073/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de stand van zaken in de politieke 
betrekkingen tussen de EU en Rusland

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU en Rusland op veel terreinen vergelijkbare belangen hebben en 
mogelijkheden hebben om samen te werken, zoals een op regels gebaseerde 
multilaterale wereldorde en handelsregeling, het behoud en de versterking van de 
regelingen voor wapencontrole en de non-proliferatie van kernwapens, 
milieubescherming en de bescherming van de Noordpool, het aanpakken van de 
uitdagingen van de klimaatverandering en de tenuitvoerlegging van het Verdrag van 
Parijs, uitdagingen in de economie, het onderwijs en de maatschappij als gevolg van 
technologische vooruitgang, en de digitalisering van productie- en 
communicatieprocessen; overwegende dat zowel de EU en haar lidstaten enerzijds als 
de Russische Federatie anderzijds zich ertoe verbonden hebben de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN-Agenda 2030 te halen;

B. overwegende dat de huidige confrontatie tussen de EU en Rusland niet in het belang is 
van beide partners, hun burgers en hun economieën; overwegende dat de nieuwe 
tweedeling van het Europese continent een bedreiging vormt voor de veiligheid van de 
EU en Rusland; overwegende dat er dringend concrete inspanningen nodig zijn om deze 
confrontatie te boven te komen;

C. overwegende dat de militaire confrontatie en de wapenwedloop tussen de NAVO, de 
EU en Rusland proporties hebben aangenomen die herinneren aan de periode van 
confrontatie tussen de NAVO en de landen van het Warschaupact; overwegende dat als 
gevolg van de beëindiging van het INF-verdrag de EU mogelijk het strijdtoneel van een 
nucleaire confrontatie tussen Rusland en de VS wordt; overwegende dat intensieve 
gezamenlijke inspanningen dringend geboden zijn om een op vertrouwensopbouw 
gericht proces in te leiden dat militaire de-escalatie, wapenbeperking en ontwapening 
mogelijk maakt;
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D. overwegende dat politici en media aan beide zijden vijandbeelden in het leven hebben 
geroepen en dat de retorische escalatie een gevaarlijke uitwerking heeft op de 
samenlevingen van de EU en Rusland; overwegende dat het afbreken van de politieke 
dialoog, waaronder de interparlementaire dialoog, heeft geleid tot diepgaand wederzijds 
onbegrip en wantrouwen;

E. overwegende dat de Russische Federatie een volwaardig lid van de Raad van Europa en 
de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is en zich als 
zodanig heeft verplicht tot naleving van de beginselen van de democratie en de 
rechtsstaat en tot eerbiediging van de mensenrechten; overwegende dat Rusland meer 
dan duizend uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de wind 
heeft geslagen; overwegende dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 
heeft besloten bepaalde rechten van de leden van de Russische parlementaire delegatie 
op te schorten, waaronder het stemrecht; overwegende dat dit besluit contraproductief is 
gebleken, aangezien daarmee de mogelijkheden voor een dialoog over de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden met Russische gesprekspartners worden 
beperkt; overwegende dat deze sancties dan ook moeten worden opgeheven;

F. overwegende dat er openlijk, onvoorwaardelijk en zonder vooroordelen en 
dreigementen gesproken moet worden over conflicten, meningsverschillen en 
wederzijdse kritiek tussen Rusland en de EU, onder meer over de militaire confrontatie 
aan de grenzen tussen de EU en Rusland en in het Oostzeegebied, de 
raketafweersystemen van de VS in Europa, de naleving van het INF-verdrag, een 
tegenstrijdige beoordeling van de ontwikkelingen in de gemeenschappelijke buurlanden, 
de beëindiging van de oorlog in Syrië, verzoening en wederopbouw van het land, de 
situatie van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de democratie en de 
rechtsstaat en inmenging in de politieke discussies van de samenleving aan beide zijden;

G. overwegende dat er onmiddellijk gestructureerde en resultaatgerichte 
communicatiekanalen moeten worden opgezet om de voorwaarden uit te werken voor 
een nieuwe kaderovereenkomst waarmee regelmatige dialoog en samenwerking wordt 
gewaarborgd; overwegende dat een dergelijk kader gebaseerd moet zijn op de 
beginselen van het internationaal recht, de eerbiediging van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtsstaat, op wederzijds respect en op de politieke bereidheid tot het 
oplossen van conflicten en tot constructieve samenwerking op gebieden van 
gemeenschappelijk belang;

1. vindt het uiterst zorgwekkend dat Rusland en de EU zich openlijk als tegenstanders 
positioneren die niet in staat en niet bereid zijn verschillen te overbruggen via politieke 
dialoog en onderhandelingen; is verontrust over de escalatie van de politieke en 
militaire spanningen die de vrede en veiligheid op het Europese continent in gevaar 
brengen;

2. stelt vast dat in het licht van de complexe crises in de betrekkingen tussen de EU, enkele 
van haar lidstaten, en Rusland, en gezien het diepgewortelde wederzijdse wantrouwen 
geen van beide partijen het voor mogelijk en wenselijk houdt om een strategisch 
partnerschap op te bouwen; onderstreept echter dat er behoefte is aan een nieuw 
rechtskader om de banden aan te halen; is van mening dat een dergelijk kader gericht 
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moet zijn op de opbouw van een Europese vredesorde waarmee de veiligheid van allen, 
met inbegrip van de staten in het gemeenschappelijk nabuurschap wordt gewaarborgd, 
er wordt afgerekend met vijandbeelden, de contacten tussen maatschappelijke 
organisaties worden aangewakkerd, en de handel en economische samenwerking 
worden bevorderd;

3. acht het essentieel om de noodzakelijke kritische beoordeling van Ruslands 
ontwikkeling door de EU aan te vullen met een kritische zelfanalyse van haar eigen 
beleid; benadrukt dat een open debat over de resultaten van het EU-beleid en nieuwe 
manieren om met de uitdagingen om te gaan in de plaats moet komen van de formele 
eis dat de lidstaten één front tegen Rusland vormen;

4. verzet zich uit alle macht tegen het Ruslandbeleid van de EU waarin de logica van 
afschrikking wordt gevolgd, een concept dat de wereld in de vorige eeuw op de rand 
van een nucleair conflict heeft gebracht;

5. is zeer verontrust over de propagandaoorlog die wordt gevoerd in de betrekkingen 
tussen Rusland, de EU-lidstaten, Oekraïne en anderen, en roept ertoe op die 
onmiddellijk te staken; herinnert alle partijen eraan dat de vrijheid van meningsuiting en 
de vrijheid en pluriformiteit van de media fundamentele waarden in een democratie zijn, 
en roept ertoe op een einde te maken aan de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en van de media; stelt met bezorgdheid vast dat de tegenstelling tussen 
de ervaringen die burgers en ondernemingen in de omgang met Rusland opdoen en 
datgene wat zij uit de staats- en private media van de EU en haar lidstaten vernemen, 
ertoe heeft geleid dat burgers een diep wantrouwen koesteren over de informatie die de 
media over Rusland verstrekken;

6. is van mening dat het sanctiebeleid mislukt is en moet worden stopgezet en dat de 
voortzetting van op isolatie van Rusland gericht beleid de stabiliteit en veiligheid in 
Europa, de belangen van EU-burgers en de economie van beide partijen schaadt;

7. dringt erop aan dat de betrekkingen tussen de EU en Rusland vorm moeten worden 
gegeven op basis van wederzijds respect, naleving van het VN-Handvest, het 
internationaal recht en de internationale verplichtingen van beide partijen, erkenning en 
inachtneming van de soms uiteenlopende belangen van de andere partner, respect voor 
partners, eerbiediging van de rechtsstaat, fundamentele vrijheden en mensenrechten, en 
niet-inmenging in de interne politieke discussies in de samenleving van beide partijen;

8. is sterk gekant tegen de aanwezigheid van de NAVO in EU-lidstaten die aan Rusland 
grenzen, en pleit voor onmiddellijke terugtrekking van de NAVO; maakt zich grote 
zorgen over de nauwere samenwerking van de NAVO met Oekraïne en Georgië en 
verwerpt verdere uitbreidingen van de NAVO; vindt het zeer verontrustend dat na het 
besluit van de Verenigde Staten in juni 2002 om zich terug te trekken uit het Verdrag 
over de beperking van antiballistische raketten (ABM-verdrag), het land nieuwe 
afweersystemen tegen ballistische raketten heeft opgesteld in Oost-Europa;

9. is erg verontrust door het voornemen van de VS om zich terug te trekken uit het INF-
verdrag en zijn verplichtingen uit hoofde van dit verdrag op te schorten; wijst erop dat 
deze actie ernstige risico's met zich mee zal brengen voor de Europese en mondiale 
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veiligheid en vrede, en zal leiden tot een grotere militaire concurrentie en een 
verslechtering van de betrekkingen tussen kernwapenstaten; roept de VS en Rusland op 
om opnieuw te proberen de bezorgdheid over naleving weg te nemen met behulp van 
het verificatiemechanisme van het verdrag en via onderhandelingen; dringt er bij beide 
partijen op aan het INF-verdrag in stand te houden en te versterken door het volledig en 
strikt na te leven;

10. roept de EU en Rusland op een discussie op gang te brengen over een coöperatief 
veiligheidssysteem in Europa waarbinnen rekening wordt gehouden met ieders belangen 
en dat volledige ontwapening mogelijk maakt; betreurt het dat de EU en haar lidstaten 
de voorstellen van Rusland voor een gemeenschappelijk veiligheidsstelsel en een 
gemeenschappelijke economische ruimte niet serieus in overweging hebben genomen 
en zelfs geweigerd hebben een dialoog over dit onderwerp aan te gaan;

11. pleit als eerste stap voor de hervatting van een gestructureerde en resultaatgerichte 
dialoog en doelgerichte initiatieven waarmee het vertrouwen kan worden opgebouwd 
om een einde te maken aan het wederzijdse wantrouwen en onbegrip; dringt aan op de 
onmiddellijke opheffing van wederzijdse sancties tegen parlementsleden van beide 
kanten, zodat de interparlementaire dialoog hervat kan worden; onderstreept dat de 
interparlementaire dialoog een belangrijk instrument is voor het kweken van wederzijds 
begrip voor de belangen, zorgen, beoordelingen en benaderingen van de andere partij;

12. betreurt het ten zeerste dat de Russische autoriteiten niet hebben gereageerd op de 
kritiek vanuit de Russische Federatie en in internationale kring op de wet inzake 
buitenlandse agenten, maar in plaats daarvan juist nieuwe wetgeving hebben 
aangenomen waarmee de mogelijkheden van het maatschappelijk middenveld om op te 
treden en zijn democratische vrijheden uit te oefenen worden ingeperkt; vindt het zeer 
kwalijk dat mensenrechtenschendingen onbestraft blijven; herinnert eraan dat Rusland 
zich als lid van de Raad van Europa, de OVSE en de VN heeft verbonden tot naleving 
van democratische beginselen en de eerbiediging van de mensenrechten; roept de 
Russische autoriteiten ertoe op de rechten van al hun burgers en van de burgers van 
buurlanden te eerbiedigen en te waarborgen;

13. is van mening dat Rusland er niet voortdurend van beschuldigd moet worden achter 
cyberaanvallen en desinformatie in EU-lidstaten te zitten, maar dat er in plaats daarvan 
een dialoog met het land moet worden aangegaan over deze kwesties; dringt aan op de 
beëindiging van alle activiteiten van geheime diensten in Europa die de spanningen in 
de betrekkingen tussen Rusland en de EU en haar lidstaten verder aanwakkeren;

14. merkt op dat de spanningen tussen de EU, enkele van haar lidstaten en Rusland 
voortkomen uit tegenstrijdige ontwikkelingen, concurrerende belangen in de 
gemeenschappelijke nabuurschapsregio en tegengestelde beoordelingen van deze 
ontwikkelingen door beide partijen; wijst erop dat de onopgeloste conflicten in/met 
Moldavië, Georgië, Nagorno-Karabach, Azerbeidzjan, Armenië en Oekraïne uitsluitend 
opgelost kunnen worden door middel van politieke onderhandelingen met alle 
betrokken partners;

15. pleit voor een dialoog op hoog niveau tussen de EU, de Euraziatische Economische 
Unie (EEU) en de landen met associatieovereenkomsten en diepe en brede 
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vrijhandelsovereenkomsten met het doel om de betrokken partners nauwer met elkaar te 
laten samenwerken; herhaalt dat er meer overleg moet worden gevoerd tussen de EU en 
Rusland over cyberterrorisme en georganiseerde misdaad; ziet graag dat er in dit 
verband tussen de EU, de EEU, China en Centraal-Azië een dialoog op hoog niveau 
over het Nieuwe Zijderoute-initiatief en connectiviteit wordt opgezet;

16. acht het van belang om constructief te zoeken naar oplossingen voor het probleem van 
Russischtalige minderheden in de EU, dat al decennialang onopgelost is gebleven;

17. is zeer verontrust over de stagnatie van het proces van Minsk en het ontbreken van 
politieke bereidheid in Rusland en in Oekraïne om tot oplossingen te komen; roept de 
onderhandelende partijen er dringend toe op de onderhandelingen met nieuwe 
initiatieven nieuw leven in te blazen; herhaalt zijn steun voor een versterkte rol van de 
OVSE bij de oplossing van conflicten; merkt op dat de tenuitvoerlegging van de 
akkoorden van Minsk door alle partijen een prioriteit blijft in de betrekkingen tussen de 
EU, Rusland en Oekraïne;

18. is uiterst bezorgd over de aanhoudende escalatie van de confrontatie tussen Oekraïne en 
Rusland, gezien de instabiele veiligheidssituatie in de Zee van Azov; roept de Russische 
Federatie ertoe op alle schepen het recht op vrije doorvoer door de Straat van Kertsj en 
toegang tot de Zee van Azov te garanderen en ongehinderde toegang tot Oekraïense 
havens te waarborgen; verwerpt de geplande NAVO-missie "Vrijheid van scheepsvaart" 
in de Zwarte Zee, waarmee de spanningen alleen maar verder zouden toenemen;

19. wijst erop dat in het licht van wereldwijde uitdagingen constructieve samenwerking 
tussen de EU en Rusland vereist is, met name bij de oplossing van internationale 
conflicten, de instandhouding van het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA) en 
de tenuitvoerlegging van de Klimaatovereenkomst van Parijs en alle volgende 
overeenkomsten, alsook op het vlak van milieubescherming de bescherming van het 
Noordpoolgebied, de oceanen en de vrijheid van scheepvaart, de waarborging van een 
continue levering van energie en grondstoffen, de bevordering van non-proliferatie van 
massavernietigingswapens, nucleaire ontwapening, het halen van de VN-doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling, en de bestrijding van terrorisme en georganiseerde 
misdaad;

20. benadrukt dat er veel terreinen zijn voor praktische samenwerking tussen de 
verschillende economische spelers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld en andere actoren in de EU en Rusland, en pleit voor nieuwe initiatieven 
om deze samenwerking een nieuwe impuls te geven:

a. onderstreept dat Rusland en de EU belangrijke economische partners zullen 
blijven; pleit ervoor dat de werkzaamheden in het kader van het project 
Partnerschap voor modernisering hervat worden;

b. onderstreept dat het sluiten van wederzijds voordelige, langlopende 
overeenkomsten op het gebied van energie tussen de EU, haar lidstaten en 
Rusland in het belang van alle betrokkenen is; onderstreept dat dit niet alleen de 
handel in grondstoffen omvat, maar ook de bevordering van energiebesparingen, 
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, en de bestrijding van 
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energiearmoede;

c. onderstreept dat de "Nord Stream 2"-pijpleiding niet in tegenspraak is met het 
doel om de gaslevering in Europa te diversifiëren, maar een project is dat een 
grote hoeveelheid transcontinentale pijpleidingen omvat en zo de 
leveringszekerheid van de EU en haar lidstaten zal garanderen en energiearmoede 
kan verhinderen door betaalbare gasleveringen, hetgeen niet mogelijk is wanneer 
vloeibaar gas uit de VS wordt ingevoerd;

d. verzoekt om nieuwe initiatieven ter versterking van de rechtstreekse 
samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen en wetenschappelijke 
en culturele instellingen in de EU-lidstaten en Rusland;

e. pleit voor meer contacten van mens tot mens, waarbij de nadruk moet liggen op 
jongeren en op een intensievere dialoog en nauwere samenwerking tussen experts, 
onderzoekers, maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden uit Rusland 
en uit de EU, en pleit voor meer uitwisselingen van studenten, leerlingen van 
beroepsopleidingen en jongeren in het algemeen, vooral in het kader van 
Erasmus+; steunt in dit verband een verhoging van de financiering voor het 
nieuwe programma van Erasmus+ voor 2021-2027;

f. bepleit de hervatting van de onderhandelingen tussen de EU en Rusland over 
visumliberalisering;

g. wijst op het belang van voortdurende politieke en financiële steun voor contacten 
tussen maatschappelijke organisaties in de EU, haar lidstaten en Rusland, met 
name tussen jongeren; acht het van belang dat het leren van de Russische taal in 
de EU bevorderd wordt, zodat contacten tussen burgers van beide zijden 
gemakkelijker worden; verzoekt de Commissie de juiste 
uitwisselingsprogramma's voort te zetten en te versterken, en subsidies te 
verstrekken;

21. uit kritiek op het feit dat de EU-lidstaten decennialang niets hebben gedaan om het 
witwassen van geld door en de corruptie onder Russische oligarchen in Europa te 
voorkomen; dringt aan op doeltreffender toezicht op financiële transacties en meer 
inspanningen om het witwassen van geld en corruptie tegen te gaan;

22. veroordeelt het uitblijven van serieus optreden tegen neofascistische en neonazistische 
groeperingen in Europa, wat ertoe geleid heeft dat vreemdelingenhaat nu zo sterk 
toeneemt; is uiterst verontrust over de door de Russische leiders getolereerde contacten 
en samenwerking tussen neofascistische, racistische en extreemrechtse partijen in de EU 
en nationalistische groeperingen in Rusland; stelt vast dat dit een gevaar vormt voor de 
democratie en het waardestelsel dat aan de rechtsstaat ten grondslag ligt, zowel in de 
EU als in Rusland; verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten in dit verband tegen deze 
dreigende vorming van een "nationalistische internationale" op te treden;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.
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Or. en


