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Sandra Kalniete
Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia
(2018/2158(INI))

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0073/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația relațiilor politice dintre UE și 
Rusia

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât există numeroase domenii în care UE și Rusia au interese similare și pot 
coopera, cum ar fi ordinea globală multilaterală bazată pe norme și un regim comercial 
mondial, menținerea și consolidarea regimului de control al armelor și de neproliferare 
nucleară, protecția mediului și a regiunii arctice, abordarea provocărilor legate de 
schimbările climatice și punerea în aplicare a Acordului de la Paris, provocările în 
materie de economie, educație și societate, rezultate ale progresului tehnologic, 
digitalizarea în procesele de producție și comunicare; întrucât atât UE și statele sale 
membre, pe de o parte, cât și Federația Rusă, pe de altă parte, s-au angajat să atingă 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) din agenda ONU 2030;

B. întrucât confruntarea actuală dintre UE și Rusia nu servește intereselor celor doi 
parteneri, al cetățenilor sau al economiilor lor; întrucât noua divizare a continentului 
european pune în pericol atât securitatea UE, cât și a Rusiei; întrucât este nevoie urgentă 
de eforturi concrete pentru a depăși această confruntare;

C. întrucât confruntarea militară și cursa înarmării dintre NATO, UE și Rusia au căpătat 
proporții ce amintesc de perioada de confruntare între blocurile formate de NATO și 
Pactul de la Varșovia; întrucât retragerea din Tratatul privind forțele nucleare cu raze 
medie de acțiune (INF) are potențialul de a transforma Europa într-un teatru de 
confruntare nucleară între Rusia și SUA; întrucât este imperativ să se depună eforturi 
comune intense pentru a iniția un proces de consolidare a încrederii care să permită o 
detensionare a situației militare, limitarea armamentelor și dezarmarea;

D. întrucât mediile politice și mijloacele de comunicare în masă de ambele părți au creat 
stereotipuri de ostilizare reciprocă, iar escaladarea retorică are un impact periculos 
asupra societății în statele membre UE și în Rusia; întrucât suspendarea dialogului 
politic, inclusiv a celui interparlamentar, a dus la neînțelegere și neîncredere reciproce 
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profunde;

E. întrucât Federația Rusă, ca membră cu drepturi depline a Consiliului Europei și a 
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), s-a angajat să respecte 
principiile democrației, statul de drept și drepturile omului; întrucât Rusia nu a pus în 
aplicare peste o mie de hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului; întrucât 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis suspendarea anumitor drepturi ale 
membrilor delegației parlamentare ruse, inclusiv a dreptului de vot; întrucât această 
decizie s-a dovedit a fi contraproductivă, deoarece limitează posibilitățile de dialog 
privind drepturile omului și libertățile fundamentale cu omologii ruși; întrucât aceste 
sancțiuni ar trebui, prin urmare, să fie ridicate;

F. întrucât conflictele, dezacordurile și criticile reciproce dintre Rusia și UE trebuie să fie 
discutate în mod deschis, fără condiții prealabile, prejudecăți și amenințări, cum ar fi 
confruntarea militară la frontierele dintre UE și Rusia și în regiunea Mării Baltice, 
sistemele de apărare antirachetă ale SUA din Europa, respectarea Tratatului INF, 
evaluarea divergentă a evoluțiilor din vecinătatea comună, încetarea războiului din Siria, 
reconcilierea și reconstrucția țării, situația drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, democrația și statul de drept și interferența în discuțiile politice ale 
societăților ambelor părți;

G. întrucât ar trebui deschise imediat canale de comunicare structurată și orientată către 
rezultate, în vederea creării condițiilor pentru un nou acord-cadru care să asigure un 
dialog și o cooperare regulate; întrucât un asemenea cadru trebuie să se bazeze pe 
principiile dreptului internațional, pe respectarea drepturilor omului, a democrației și a 
statului de drept, pe respectul reciproc, precum și pe voința politică în sensul 
soluționării conflictelor și al unei cooperări constructive în domenii de interes comun;

1. își exprimă îngrijorarea profundă față de poziționarea deschisă a Rusiei și a UE ca 
adversari, care nu sunt în măsură să își depășească diferențele prin dialog politic și 
negocieri, și nu sunt dispuși să facă acest lucru; este profund îngrijorat de escaladarea 
tensiunilor politice și militare care pun în pericol pacea și securitatea pe continentul 
european;

2. constată că, având în vedere procesele complexe ale crizei în relațiile dintre UE, unele 
dintre statele sale membre și Rusia, precum și profunda neîncredere reciprocă, niciuna 
dintre părți nu consideră că este posibil și de dorit să se stabilească relații de parteneriat 
strategic; subliniază, cu toate acestea, necesitatea unui nou cadru juridic pentru 
dezvoltarea relațiilor; consideră că un astfel de cadru ar trebui să aibă drept scop 
construirea unei ordini a păcii europene care să garanteze securitatea tuturor, inclusiv a 
statelor din vecinătatea comună, depășirea stereotipurilor ostile, stabilirea de contacte 
între societățile civile, precum și promovarea comerțului și cooperarea economică;

3. consideră că este esențial ca UE să completeze evaluarea critică privind evoluția Rusiei 
printr-o analiză autocritică a propriilor politici; subliniază necesitatea de a înlocui 
insistența formală cu privire la un front unit între statele membre în relația cu Rusia, 
printr-o discuție deschisă despre rezultatele politicilor UE și noi modalități de a face față 
provocărilor;
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4. respinge cu fermitate orice politică UE față de Rusia care urmează logica disuasiunii, un 
concept care, în secolul trecut, a adus lumea în pragul conflictului nuclear;

5. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la războiul de propagandă în relațiile dintre 
Rusia, statele membre ale UE, Ucraina și alte state și solicită încetarea imediată a 
acestuia; reamintește tuturor părților că libertatea de exprimare, libertatea și pluralismul 
mass-mediei reprezintă valori fundamentale ale democrației și solicită să se pună capăt 
restrângerii libertății de exprimare și a libertății mass-mediei; constată cu îngrijorare că 
contradicția dintre experiențele cetățenilor și întreprinderilor din UE în relația lor cu 
Rusia și mesajele transmise de mijloacele publice sau private de informare în masă din 
UE și statele sale membre au dus la un sentiment de profundă neîncredere în rândul 
cetățenilor față de informațiile din mass-media cu privire la Rusia;

6. este de părere că politica sancțiunilor a eșuat și ar trebui încetată, iar continuarea unei 
politici de izolare față de Rusia este în detrimentul stabilității și securității în Europa, al 
intereselor cetățenilor UE, precum și al economiei ambelor părți;

7. îndeamnă ca relațiile dintre UE și Rusia să fie dezvoltate pe baza respectului reciproc, a 
respectării Cartei ONU, a dreptului internațional și a angajamentelor internaționale ale 
ambilor parteneri, a recunoașterii și a luării în considerare a intereselor, uneori opuse, a 
celuilalt partener, a respectului pentru partenerii terți, a respectării statului de drept, a 
libertăților fundamentale și a drepturilor omului și a neamestecului în dezbaterile 
politice interne ale societăților ambelor părți;

8. respinge cu fermitate prezența NATO în statele membre ale UE învecinate cu Rusia și 
solicită retragerea imediată a acesteia; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
intensificarea cooperării dintre NATO și Ucraina și Georgia, și respinge extinderile 
viitoare ale NATO; constată cu profundă îngrijorare că, în urma deciziei de a se retrage 
din Tratatul privind rachetele antibalistice (ABM) în iunie 2002, Statele Unite au 
desfășurat noi sisteme de apărare împotriva rachetelor balistice în Europa de Est;

9. este profund îngrijorat de intenția SUA de se a retrage din Tratatul INF și de a suspenda 
îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul acestuia; reamintește că această acțiune va 
comporta riscuri serioase pentru securitatea și pacea europeană și mondială, va duce la 
amplificarea concurenței militare și la deteriorarea accentuată a relațiilor dintre statele 
care dețin arme nucleare; invită SUA și Rusia să își reînnoiască eforturile pentru a 
soluționa problemele de conformitate prin utilizarea mecanismului de verificare 
prevăzut în tratat și prin negocieri; solicită de urgență ambelor părți să mențină și să 
consolideze Tratatul INF prin respectarea deplină și strictă a dispozițiilor acestuia;

10. solicită ca UE și Rusia să înceapă discuțiile cu privire la un sistem de securitate bazat pe 
cooperare în Europa, care să ia în considerare interesele tuturor și care să permită o 
dezarmare cuprinzătoare; regretă faptul că UE și statele sale membre nu au analizat cu 
seriozitate propunerile Rusiei legate de un sistem comun de securitate și un spațiu 
economic comun și au refuzat inclusiv inițierea unui dialog pe marginea acestui subiect;

11. solicită, într-o primă etapă, reluarea unui dialog structurat și orientat către rezultate și a 
inițiativelor ce urmăresc consolidarea încrederii, pentru a se depăși neîncrederea și 
interpretările greșite reciproce; insistă asupra ridicării imediate a sancțiunilor reciproce 
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împotriva membrilor parlamentelor de ambele părți, pentru ca astfel să se redeschidă 
calea dialogului interparlamentar; subliniază faptul că dialogul interparlamentar 
reprezintă un instrument important de a facilita înțelegerea reciprocă a intereselor, 
preocupărilor, evaluărilor și abordărilor celeilalte părți;

12. regretă profund faptul că autoritățile ruse nu au răspuns la criticile formulate atât în 
cadrul Federației Ruse, cât și pe scena internațională în ceea ce privește Legea privind 
agenții străini, ci, dimpotrivă, a adoptat o nouă legislație care limitează posibilitățile 
societății civile de a acționa și de a-și exercita libertățile democratice; este profund 
îngrijorat de impunitatea în cazurile de încălcare a drepturilor omului; reamintește faptul 
că Rusia, în calitate de membru al Consiliului Europei, al OSCE și al Națiunilor Unite, 
s-a angajat să respecte principiile democrației și drepturile omului; îndeamnă autoritățile 
ruse să respecte și să garanteze drepturile tuturor cetățenilor săi și ai celor din țările 
vecine;

13. consideră că, în locul acuzațiilor permanente cu privire la faptul că Rusia s-ar afla în 
spatele atacurilor cibernetice și al dezinformării din statele membre UE, ar trebui să se 
inițieze un dialog cu Rusia cu privire la aceste probleme; solicită să se pună capăt de 
urgență tuturor operațiunilor serviciilor secrete în Europa, care amplifică și mai mult 
tensiunile în relațiile dintre Rusia, UE și statele sale membre;

14. întrucât tensiunile dintre UE, unele dintre statele sale membre și Rusia își au originea în 
evoluțiile contradictorii și interesele opuse în vecinătatea comună și în evaluările 
divergente ale ambelor părți cu privire la aceste evoluții; reamintește că conflictele 
nesoluționate în/cu Moldova, Georgia, Nagorno-Karabah, Azerbaidjan, Armenia și 
Ucraina pot fi soluționate doar pe calea negocierilor politice cu toți partenerii implicați;

15. solicită un dialog la nivel înalt între UE, Uniunea Economică Eurasiatică (UEE) și țările 
având acorduri de asociere/acorduri de liber schimb aprofundat și cuprinzător 
(DCFTA), cu scopul de a dezvolta cooperarea între partenerii implicați; reiterează faptul 
că trebuie să se intensifice consultările dintre UE și Rusia privind terorismul cibernetic 
și criminalitatea organizată; solicită, în acest context, inițierea unui dialog la nivel înalt 
UE-UEE-China-Asia Centrală privind inițiativa „O centură, un drum” și conectivitatea;

16. subliniază că este important să se găsească soluții constructive la problemele 
minorităților vorbitoare de limbă rusă de pe teritoriul UE, care au rămas nerezolvate de 
zeci de ani;

17. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la stagnarea procesului de la Minsk și la lipsa 
de voință politică în Rusia și Ucraina pentru identificarea de soluții; îndeamnă părțile 
implicate în negocieri să relanseze procesul de negociere prin noi inițiative; își 
reiterează sprijinul pentru consolidarea rolului OSCE în soluționarea conflictului; 
constată că punerea în aplicare a Acordurilor de la Minsk de către toate părțile implicate 
rămâne o prioritate în relațiile dintre UE, Rusia și Ucraina;

18. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la escaladarea continuă a conflictului dintre 
Ucraina și Rusia, din perspectiva situației instabile a securității în Marea Azov; solicită 
Federației Ruse să garanteze tuturor navelor dreptul de trecere prin strâmtoarea Kerci și 
accesul la Marea Azov și să asigure accesul liber la porturile ucrainene; respinge 
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misiunea prevăzută de NATO privind libertatea de navigație în Marea Neagră, care nu 
ar face decât să crească tensiunile;

19. subliniază faptul că, date fiind provocările globale, este necesară o cooperare 
constructivă între UE și Rusia, în special cu scopul de a soluționa conflictele 
internaționale, a menține Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA), a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind schimbările climatice și toate acordurile ulterioare, 
iar în domeniul protecției mediului, de a proteja regiunea arctică, oceanele și transportul 
maritim liber, a asigura securitatea energetică și aprovizionarea cu materii prime, a 
promova neproliferarea armelor de distrugere în masă, dezarmarea nucleară, atingerea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și lupta împotriva terorismului și a 
criminalității organizate;

20. subliniază că există multe domenii de cooperare practică între diferiții actori economici, 
societatea civilă și alți actori din UE și Rusia, și solicită noi inițiative de relansare a 
acestei cooperări;

a. subliniază faptul că Rusia și UE vor rămâne parteneri economici importanți; 
sprijină reluarea lucrărilor privind proiectul de parteneriat pentru modernizare;

b. subliniază faptul că încheierea unui acord pe termen lung și reciproc avantajos în 
domeniul energetic între UE, statele sale membre și Rusia este în interesul tuturor 
părților implicate; subliniază că acesta nu ar viza doar comerțul cu materii prime, 
ci și promovarea economiilor de energie, a eficienței energetice și a energiilor 
regenerabile, precum și combaterea sărăciei energetice;

c. subliniază faptul că gazoductul Nord Stream II nu intră în conflict cu obiectivul de 
diversificare a aprovizionării cu gaze naturale în Europa, ci reprezintă un proiect 
ce cuprinde un număr mare de gazoducte transcontinentale, ce vor garanta 
securitatea aprovizionării UE și a statelor sale membre, și care, spre deosebire de 
importul de gaze naturale lichefiate din SUA, pot preveni sărăcia energetică prin 
aprovizionarea cu gaze la prețuri accesibile;

d. solicită adoptarea de noi inițiative în vederea consolidării cooperării directe între 
întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile științifice și culturale din statelor 
membre ale UE și din Rusia;

e. pledează în favoarea sporirii contactelor interpersonale, punându-se accentul pe 
tineret și pe intensificarea dialogului și a cooperării între experții, cercetătorii, 
organizațiile societății civile și autoritățile locale din UE și din Rusia, precum și 
pe intensificarea schimburilor de studenți, stagiari și tineri, în special în cadrul 
Erasmus+; sprijină, în acest sens, creșterea finanțării pentru noile programe 
Erasmus + programul 2021-2027;

f. solicită reluarea negocierilor UE-Rusia privind liberalizarea vizelor;

g. subliniază importanța continuării sprijinului politic și financiar acordat stabilirii 
de contacte între organizațiile societății civile din UE, statele sale membre și 
Rusia, în special în rândul tinerilor; consideră că este important să se promoveze 
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învățarea limbii ruse în UE pentru a facilita contactele dintre cetățenii ambelor 
părți; invită Comisia să continue și să consolideze programele de schimburi de 
experiență adecvate, precum și asistența financiară în acest sens;

21. critică faptul că statele membre ale UE nu au făcut nimic timp de decenii pentru a 
preveni spălarea de bani și corupția, fenomene în care sunt implicați oligarhi ruși în 
Europa; solicită efectuarea de urgență a unui control mai eficient al tranzacțiilor 
financiare și intensificarea eforturilor de combatere a spălării de bani și a corupției;

22. denunță cu putere lipsa unor acțiuni ferme împotriva grupărilor neofasciste și neonaziste 
din Europa, care a făcut posibilă actuala creștere a xenofobiei; își exprimă profunda 
îngrijorare față de contactele și cooperarea dintre partidele neo-fasciste, rasiste și de 
extremă dreaptă din UE și forțele naționaliste din Rusia, tolerate de conducerea rusă; 
constată că aceasta reprezintă o amenințare la adresa democrației și a sistemului de 
valori pe care se bazează statul de drept, atât în UE cât și în Rusia; invită, în acest sens, 
instituțiile UE și statele membre să ia măsuri împotriva amenințării reprezentate de 
apariția unei „internaționale naționaliste”;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate.
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