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Proposta de resolução (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A8-0073/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre o ponto da situação das relações políticas entre 
a UE e a Rússia

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

A. Considerando que existem muitas áreas em que a UE e a Rússia têm interesses 
semelhantes e podem cooperar, tais como uma ordem e um comércio mundiais 
multilaterais assentes em regras, a preservação e o reforço do regime de não 
proliferação de armas nucleares, a proteção do ambiente e do Ártico, o combate às 
alterações climáticas a nível mundial e a aplicação do Acordo de Paris, os desafios na 
economia, educação e sociedade resultantes do progresso tecnológico, a digitalização 
nos processos de produção e de comunicação; que tanto a UE e os seus Estados-
Membros como a Federação da Rússia se comprometeram a aplicar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas;

B. Considerando que o atual confronto entre a UE e a Rússia não interessa a nenhuma das 
partes, nem aos seus cidadãos e economias; que a nova divisão do continente europeu 
está a pôr em perigo a segurança da UE e da Rússia; que são urgentemente necessários 
esforços concretos para ultrapassar esse confronto;

C. Considerando que o confronto militar e a corrida ao armamento entre a NATO, a UE e a 
Rússia atingiu uma amplitude que faz lembrar o período da confrontação dos blocos da 
NATO e do Pacto de Varsóvia; que a denúncia do Tratado sobre Forças Nucleares de 
Alcance Intermédio (Tratado INF) pode tornar a UE uma zona de confronto nuclear 
entre a Rússia e os EUA; que são urgentemente necessários esforços conjuntos mais 
intensos para iniciar um processo de construção da confiança, que permita um 
desanuviamento militar, a limitação de armas e o desarmamento;

D. Considerando que a política e os meios de comunicação social criaram estereótipos 
hostis de ambos os lados e que a escalada retórica revela um efeito perigoso nas 
sociedades da UE e da Rússia; que a quebra do diálogo político, incluindo do diálogo 
interparlamentar, conduziu a uma profunda incompreensão e desconfiança mútuas;
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E. Considerando que a Federação da Rússia, na sua qualidade de membro de pleno direito 
do Conselho da Europa e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 
(OSCE), se comprometeu a observar os princípios da democracia, do Estado de Direito 
e do respeito pelos direitos humanos; que a Rússia não aplicou mais de mil acórdãos do 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos; que a Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa decidiu suspender certos direitos dos membros da delegação parlamentar russa, 
designadamente o direito de voto; que esta decisão se revelou contraproducente, 
porquanto limita as possibilidades de diálogo sobre os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais com os homólogos russos; que essas sanções devem, por conseguinte, ser 
revogadas;

F. Considerando que os conflitos, os desacordos e as críticas mútuas entre a Rússia e a UE 
devem ser debatidos abertamente, sem condições prévias, preconceitos e ameaças, tais 
como o confronto militar nas fronteiras entre a UE e a Rússia e na região do Mar 
Báltico, o sistemas de defesa antimísseis dos EUA na Europa, o respeito do Tratado 
sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio, a avaliação contraditória dos 
desenvolvimentos na vizinhança comum, o fim da guerra na Síria, a reconciliação e a 
reconstrução do país, a situação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, a 
democracia e o Estado de direito, assim como a interferência nas discussões políticas 
das sociedades de ambas as partes;

G. Considerando que os canais de comunicação estruturada e orientada para os resultados 
devem ser imediatamente abertos com vista ao desenvolvimento das condições para um 
novo acordo-quadro que assegure um diálogo e uma cooperação regulares; que um tal 
quadro deve basear-se nos princípios do direito internacional, no respeito pelos direitos 
humanos, na democracia e no Estado de direito, no respeito mútuo, bem como na 
vontade política de resolver os conflitos e cooperar de forma construtiva em domínios 
de interesse comum;

1. Manifesta profunda preocupação pelo facto de a Rússia e a UE se estarem a posicionar-
se abertamente como opositores que não podem, e não querem, ultrapassar as diferenças 
através do diálogo e de negociações políticas; manifesta preocupação face à escalada de 
tensões políticas e militares que estão a pôr em perigo a paz e a segurança no continente 
europeu;

2. Regista que, dado o complexo processo de crise nas relações entre a UE, alguns dos 
seus Estados-Membros e a Rússia, e tendo em conta a profunda desconfiança mútua, 
nenhum dos lados considera ser possível ou conveniente construir uma parceria 
estratégica; sublinha, no entanto, a necessidade de um novo quadro jurídico para o 
desenvolvimento das relações; considera que esse quadro deve visar a criação de uma 
ordem de paz na Europa que garanta a segurança de todos, incluindo os Estados da 
vizinhança comum, supere as inimizades, facilite os contactos entre a sociedade civil, e 
promova o comércio e a cooperação económica;

3. Considera essencial que a UE complemente a avaliação crítica do desenvolvimento da 
Rússia com uma análise autocrítica das suas próprias políticas; salienta a necessidade de 
substituir o apelo formal para uma frente unida dos Estados-Membros em relação à 
Rússia por um debate aberto sobre os resultados das políticas da UE e novas formas de 
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enfrentar os desafios;

4. Rejeita veementemente uma política da UE em relação à Rússia que que siga a lógica da 
dissuasão, um conceito que, no século passado, se revelou capaz de deixar o mundo à 
beira do conflito nuclear;

5. Manifesta a sua profunda preocupação face à guerra de propaganda nas relações entre a 
Rússia, os Estados-Membros da UE, a Ucrânia e outros países, e solicita que seja 
imediatamente posto termo a esta situação; recorda a todas as partes que a liberdade de 
expressão, a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação são valores 
fundamentais da democracia e apela ao levantamento das restrições da liberdade de 
expressão e dos meios de comunicação social; regista com preocupação que a 
contradição entre as experiências que as pessoas e as empresas da UE têm ao negociar 
com a Rússia e o que é transmitido através dos meios de comunicação social públicos e 
privados da UE e dos seus Estados-Membros em relação à Rússia conduziu a uma 
profunda desconfiança entre os cidadãos no que respeita à informação dos meios de 
comunicação social sobre a Rússia;

6. Entende que a política de sanções falhou e deveria ser abandonada, que a continuação 
da política de isolamento da Rússia prejudica a estabilidade e segurança da Europa, bem 
como os interesses dos cidadãos da UE e as economias de ambas as partes;

7. Insta a que as relações entre a UE e a Rússia sejam desenvolvidas com base no respeito 
mútuo, no cumprimento da Carta das Nações Unidas, do direito internacional e dos 
compromissos internacionais de ambos os parceiros, no reconhecimento e na 
consideração dos interesses por vezes opostos das outras partes, no respeito pelos países 
terceiros parceiros, no respeito pelo Estado de direito, pelas liberdade fundamentais e 
pelos direitos humanos, e na não ingerência nos debates políticos internos das 
sociedades de ambas as partes;

8. Rejeita veementemente a presença da NATO nos Estados-Membros da UE situados na 
vizinhança da Rússia e apela à sua retirada imediata; manifesta a sua profunda 
preocupação com o aprofundamento da cooperação da NATO com a Ucrânia e a 
Geórgia e rejeita novos alargamentos da NATO; observa com profunda preocupação 
que, na sequência da decisão de se retirar do Tratado de Mísseis Antibalísticos em junho 
de 2002, os Estados Unidos instalaram novos sistemas de defesa contra mísseis 
balísticos na Europa Oriental;

9. Manifesta a sua profunda preocupação com a intenção dos EUA de se retirarem do 
Tratado INF e de suspenderem as suas obrigações ao abrigo do mesmo; recorda que tal 
ação colocará seriamente em risco a segurança e a paz na Europa e no mundo, 
aumentará a concorrência militar e conduzirá à deterioração das relações entre Estados 
detentores de armas nucleares; insta os Estados Unidos e a Rússia a renovarem os seus 
esforços para resolver os problemas relacionados com o cumprimento, utilizando o 
mecanismo de verificação previsto no Tratado e através de negociações; apela com 
urgência a ambas as partes para que salvaguardem e reforcem o Tratado INF mediante 
um cumprimento integral e rigoroso;

10. Insta a UE e a Rússia a iniciarem o debate sobre um sistema de segurança cooperativo 
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na Europa, que tenha em conta os interesses de todos e que permita um desarmamento 
completo; lamenta o facto de a UE e os seus Estados-Membros não terem respondido 
adequadamente às propostas da Rússia para um sistema de segurança comum e para um 
espaço económico comum, e terem recusado participar num diálogo aberto sobre essa 
questão;

11. Solicita, numa primeira fase, o relançamento de um diálogo estruturado e orientado para 
os resultados, assim como de iniciativas que visem o reforço da confiança, destinadas a 
ultrapassar a desconfiança e o desentendimento mútuos; defende o levantamento 
imediato de sanções recíprocas aplicadas a membros dos parlamentos de ambos os 
lados, com vista a reabrir o diálogo interparlamentar; sublinha que o diálogo 
interparlamentar é um instrumento importante para a criação de um entendimento 
recíproco dos interesses, preocupações, avaliações e abordagens de ambas as partes;

12. Lamenta profundamente que as autoridades russas não tenham respondido às críticas 
emanadas tanto da Federação da Rússia como da cena internacional no que se refere à 
lei sobre os agentes estrangeiros e deplora a adoção de nova legislação que restringe as 
possibilidades da sociedade civil de agir e exercer as suas liberdades democráticas; 
manifesta a sua profunda preocupação com a impunidade das violações dos direitos 
humanos; lembra que a Rússia, na qualidade de membro do Conselho da Europa, da 
OSCE e das Nações Unidas, se comprometeu a respeitar os princípios da democracia e 
de respeito pelos direitos humanos; exorta as autoridades russas a respeitarem e 
garantirem os direitos de todos os cidadãos da Rússia e dos países vizinhos;

13. Considera que, em vez de acusar repetidamente a Rússia de estar por detrás dos 
ciberataques aos Estados-Membros da UE, devem ser iniciados diálogos sobre esses 
temas; solicita urgentemente o fim de todas as operações de serviços secretos na 
Europa, que contribuem para aumentar as tensões nas relações entre a Rússia e a UE e 
os seus Estados-Membros;

14. Observa que as tensões entre a UE, alguns dos seus Estados-Membros e a Rússia 
decorrem de desenvolvimentos contraditórios e interesses incompatíveis no espaço de 
vizinhança comum e de avaliações opostas de ambas as partes relativas a estes 
desenvolvimentos; reitera que os conflitos não resolvidos relativos à Moldávia, à 
Geórgia, a Nagorno-Carabaque, ao Azerbaijão, à Arménia e à Ucrânia apenas podem 
ser resolvidos através de negociações políticas com todos os parceiros envolvidos;

15. Apela a um diálogo de alto nível entre a UE, a União Económica Eurasiática (UEE) e os 
países AA/ZCLAA, a fim de desenvolver a colaboração entre os parceiros envolvidos; 
reitera que as consultas entre a UE e a Rússia sobre o ciberterrorismo e a criminalidade 
organizada devem ser intensificadas; solicita, neste contexto, o início de um diálogo de 
alto nível UE-UEE-China-Ásia Central sobre a iniciativa «Uma Cintura, uma Rota» e a 
conectividade;

16. Considera importante um envolvimento construtivo na resolução do problema das 
minorias de expressão russa que vivem na UE e que se encontra por resolver há 
décadas;

17. Manifesta profunda preocupação relativamente à estagnação do processo de Minsk e à 
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inexistência de vontade política na Rússia e na Ucrânia para encontrar soluções; exorta 
as partes nas negociações a revitalizarem as negociações com novas iniciativas; reitera o 
seu apoio ao reforço do papel da OSCE na resolução de conflitos; regista que a 
aplicação dos acordos de Minsk por todas as partes envolvidas continua a ser uma 
prioridade nas relações entre a UE, a Rússia e a Ucrânia;

18. Manifesta profunda preocupação em relação à continuada escalada dos confrontos entre 
a Ucrânia e a Rússia, à luz da situação de instabilidade no Mar de Azov; insta a 
Federação da Rússia a garantir a todos os navios o direito de trânsito no Estreito de 
Kerch e o acesso ao Mar de Azov, bem como a assegurar um acesso sem obstáculos aos 
portos ucranianos; rejeita a planeada missão da NATO para a liberdade de navegação no 
Mar Negro, que apenas aumentaria as tensões;

19. Salienta, atendendo aos desafios globais, a necessidade de uma colaboração construtiva 
com a Rússia, nomeadamente tendo em vista a resolução de conflitos internacionais, a 
manutenção do Plano de Ação Conjunto Global (PACG), a aplicação do Acordo de 
Paris sobre o Clima e de todos os acordos subsequentes, e, no que toca à proteção do 
ambiente, a proteção do Ártico, dos oceanos e da liberdade de navegação, a garantia da 
segurança do aprovisionamento de matérias-primas e energia, a não proliferação de 
armas de destruição maciça, o desarmamento nuclear, a consecução dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, a luta contra o terrorismo e a 
criminalidade organizada;

20. Salienta que existem muitos domínios de cooperação prática entre vários intervenientes 
económicos, da sociedade civil e de outros setores na UE e na Rússia e solicita novas 
iniciativas para revitalizar esta cooperação:

a. Sublinha que a Rússia e a UE continuarão a ser parceiros económicos 
fundamentais; defende que sejam retomados os trabalhos relativos ao projeto da 
parceria para a modernização;

b. Salienta que a conclusão de acordos de longo prazo mutuamente benéficos entre a 
UE, os seus Estados-Membros e a Rússia em matéria de energia é do interesse de 
todas as partes envolvidas; sublinha que tal não inclui apenas o comércio de 
matérias-primas, mas também a promoção de poupanças energéticas, da eficiência 
energética e das energias renováveis, bem como a luta contra a pobreza 
energética;

c. Realça que o gasoduto Nord Stream II não é contrário ao objetivo de 
diversificação do aprovisionamento do gás na Europa, sendo um projeto de vários 
gasodutos transcontinentais que garantirá a segurança do aprovisionamento da UE 
e dos seus Estados-Membros e que, ao contrário da importação de gás de petróleo 
liquefeito dos EUA, é adequado para impedir a pobreza energética mediante um 
aprovisionamento de gás a preços acessíveis;

d. Solicita novas iniciativas para reforçar a cooperação direta entre as pequenas e 
médias empresas e as instituições científicas e culturais dos Estados-Membros da 
UE e da Rússia;
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e. Apela a um reforço dos contactos interpessoais, com ênfase na juventude e na 
amplificação do diálogo e da cooperação entre peritos, investigadores, sociedades 
civis e administrações locais da UE e da Rússia, e a uma intensificação do 
intercâmbio de estudantes, estagiários de formação profissional e jovens, 
sobretudo no quadro do programa Erasmus+; apoia, neste contexto, o aumento do 
financiamento para o novo programa Erasmus+ 2021-2027;

f. Solicita o relançamento das negociações entre a UE e a Rússia sobre a 
liberalização dos vistos;

g. Salienta a importância de continuar a prestar apoio político e financeiro para os 
contactos entre a sociedade civil da UE, dos Estados-Membros e da Rússia, 
nomeadamente entre os jovens; considera ser importante promover a 
aprendizagem da língua russa na UE para facilitar os contactos entre os cidadãos 
de ambas as partes; insta a Comissão a continuar e a reforçar programas de 
intercâmbio adequados e a disponibilizar bolsas;

21. Critica o facto de os Estados-Membros da UE não terem feito nada durante décadas 
para prevenir o branqueamento de capitais e a corrupção que envolvem oligarcas russos 
na Europa; apela urgentemente a um controlo mais eficaz das transações financeiras e à 
intensificação dos esforços para combater o branqueamento de capitais e a corrupção;

22. Denuncia veementemente a ausência de ações concretas contra os grupos neofascistas e 
neonazis na Europa, que permitiu a emergência da atual corrente xenófoba; mostra-se 
profundamente preocupado com os contactos e a cooperação, tolerados pela liderança 
russa, entre partidos neofascistas, racistas e de extrema-direita na UE e grupos 
nacionalistas na Rússia; regista que este facto coloca um risco para a democracia e o 
sistema de valores subjacentes ao Estado de direito, tanto da UE como da Rússia; insta, 
neste contexto, as instituições da UE e os Estados-Membros a tomarem medidas contra 
a ameaça de emergência de uma «Internacional Nacionalista»;

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e à Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança.
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