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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o ponto da situação das relações políticas entre a UE e a Rússia
(2018/2158(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de junho de 2015, sobre o estado das relações 
UE-Rússia1,

– Tendo em conta os acordos alcançados em Minsk, em 5 e 19 de setembro de 2014 e em 
12 de fevereiro de 2015,2,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho dos Negócios Estrangeiros sobre a Rússia, 
de 14 de março de 2016,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A8-0000/2018),

A. Considerando que a UE é uma comunidade baseada num conjunto de valores comuns 
que incluem a paz, a liberdade, a democracia, o Estado de direito e os direitos humanos;

B. Considerando que esses valores constituem a base das relações da UE com terceiros;

C. Considerando que as relações da UE com a Rússia devem basear-se nos princípios do 
direito internacional e de dissuasão credível, bem como numa abordagem alicerçada em 
princípios, em domínios de interesse comum, em conformidade com as conclusões do 
Conselho dos Negócios Estrangeiros de 14 de março de 2016;

D. que a UE continua aberta a uma tal relação mais sólida e ao diálogo nesse sentido e que 
pretende retomar um relacionamento de cooperação com a Rússia, caso as autoridades 
russas cumpram as suas obrigações internacionais e jurídicas;

E. Considerando que a aplicação do Acordo de Minsk continua a ser uma condição prévia 
para uma cooperação mais estreita com a Rússia;

F. Considerando que, desde 2015, surgiram novos focos de tensão entre a UE e a Rússia, 
nomeadamente: a intervenção da Rússia na Síria; os exercícios militares em larga escala 
(Zapad 2017); a interferência russa com o objetivo de influenciar eleições e fomentar 
tensões nas sociedades europeias; as restrições às liberdades fundamentais e as 
violações generalizadas dos direitos humanos na Rússia, incluindo a perseguição 
sistemática dos defensores dos direitos humanos e da sociedade civil na Rússia, a 
discriminação contra a minoria tártara na Crimeia ocupada e a perseguição por motivos 
políticos de Alexei Navalny e de muitos outros; ciberataques e assassinatos no território 
europeu perpetrados por agentes de informação russos que utilizam armas químicas; a 

                                               
1 JO C 407 de 4.11.2016, p. 35.
2 o «Protocolo sobre os resultados das consultas do Grupo de Contacto trilateral», assinado em 5 de setembro de 
2014, e o «Pacote de medidas para a aplicação dos acordos de Minsk», adotado em 12 de fevereiro de 2015
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intimidação, prisão e detenção de cidadãos estrangeiros na Rússia, violando o direito 
internacional, incluindo Oleg Sentsov e muitos outros; a organização de eleições ilegais 
e ilegítimas na região de Donbas; eleições presidenciais irregulares sem qualquer 
escolha real e com restrições às liberdades fundamentais; violações dos acordos de 
controlo de armamento;

G. Considerando que a dependência da UE em relação ao fornecimento de gás russo 
aumentou desde 2015;

H. Considerando que a visão policêntrica da Rússia do concerto de potências é contrária à 
convicção da UE numa ordem multilateral assente em regras;

Desafios e interesses partilhados

1. Sublinha que a participação direta e indireta da Rússia nos conflitos armados, a 
anexação ilegal da Crimeia e a violação da integridade territorial da Geórgia constituem 
uma violação deliberada dos princípios democráticos e dos valores fundamentais;

2. Considera, por conseguinte, que a relação UE-Rússia requer um novo quadro de 
cooperação apenas nos domínios necessários e de interesse comum, a fim de garantir a 
segurança nos países vizinhos da UE e uma ordem europeia de paz; entende que o 
acordo de parceria e cooperação deve ser abandonado;

3. Considera que a não aplicação dos acordos de Minsk demonstra a falta de boa vontade 
da Rússia; solicita que sejam realizadas consultas no âmbito do formato da Normandia;

4. Acredita na importância de encontrar formas de desanuviar as tensões atuais e de 
encetar consultas com a Rússia para identificar medidas destinadas a reduzir o risco de 
mal-entendidos e erros de cálculo;

5. Considera, no entanto, que o caso Skripal e os ciberataques orquestrados pelos serviços 
de informação russos revelam um interesse por parte da Rússia em aumentar ainda mais 
as tensões nas relações com a UE e os seus Estados-Membros;

6. Salienta que o aumento da transparência recíproca nas atividades militares e de guarda 
de fronteiras é importante para evitar novas tensões; solicita um código de conduta claro 
sobre o espaço aéreo utilizado pelas aeronaves militares e civis;

7. Salienta que os desafios globais das alterações climáticas, da segurança energética, da 
não proliferação de armas de destruição maciça e da luta contra o terrorismo e a 
criminalidade organizada exigem uma colaboração seletiva com a Rússia;

8. Salienta, neste contexto, que não há lugar, espaço ou tempo para novas iniciativas 
importantes;

9. Reitera que, embora a posição da UE seja firme, coerente e concertada no que diz 
respeito às sanções da UE em relação à Rússia, é necessária uma maior coordenação e 
coerência na sua abordagem da política externa e de segurança relativamente à Rússia; 
solicita, neste contexto, aos Estados-Membros que ponham termo aos programas de 
«vistos/passaportes dourados»;



PR\1169097EN.docx 5/6 PE630.526v01-00

EN

10. Sublinha, a este respeito, que o aprofundamento da integração da UE e uma maior 
coerência entre as suas políticas internas e externas são cruciais para uma política 
externa e de segurança da UE mais coerente, eficaz e bem-sucedida, inclusive face à 
Rússia;

11. Condena a flagrante violação da integridade territorial de países vizinhos com o rapto 
ilegal de cidadãos nesses países, com o objetivo de os levar a julgamento perante um 
tribunal russo;

Domínios de interesse comum

12. Reitera o seu apoio aos cinco princípios que norteiam a política da UE relativamente à 
Rússia, e apela a uma definição mais aprofundada do princípio de compromisso 
seletivo; recomenda que a tónica seja colocada nas questões relativas à região do Médio 
Oriente e Norte de África, ao terrorismo, à não proliferação, ao controlo do armamento 
e às alterações climáticas; apela a um diálogo de alto nível entre a UE, a União 
Económica Eurasiática (UEE) e os países AA/ZCLAA; reitera que, embora as consultas 
entre a UE e a Rússia sobre o ciberterrorismo e a criminalidade organizada devam 
continuar, as ameaças híbridas sistemáticas da Rússia exigem uma forte dissuasão; 
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;

13. Sublinha que a Rússia e a UE continuarão a ser parceiros económicos fundamentais 
num futuro próximo, mas que o projeto «Nord Stream 2» aumenta a dependência da UE 
em relação ao fornecimento de gás russo, ameaça o mercado interno da UE e não está 
em consonância com a política energética da UE, pelo que deve ser abandonado;

14. Observa que os programas de cooperação transfronteiriça entre a UE e a Rússia 
proporcionam benefícios tangíveis aos cidadãos das zonas transfronteiriças e apoiam o 
desenvolvimento sustentável das mesmas;

Recomendações

15. Salienta a importância de um apoio político e financeiro contínuo a ativistas da 
sociedade civil, defensores dos direitos humanos, bloguistas, meios de comunicação 
social independentes, jornalistas de investigação, académicos e figuras públicas que se 
exprimem abertamente, e ONG; insta a Comissão a programar uma assistência 
financeira mais ambiciosa para a sociedade civil russa a partir dos instrumentos 
financeiros externos existentes;

16. Apela a um reforço dos contactos interpessoais e do intercâmbio de estudantes, 
inclusive no quadro do programa Erasmus Mundus; observa que a UE disponibiliza o 
maior número de oportunidades de mobilidade académica para a Rússia em comparação 
com outros países parceiros internacionais;

17. Insta as instituições da UE e os Estados-Membros a envidarem mais esforços no sentido 
de reforçarem a resiliência, em particular nos domínios cibernético e dos meios de 
comunicação social; apela a um apoio à escala da UE para a indústria europeia de 
cibersegurança e a um maior empenho na investigação; incentiva, neste contexto, a 
promoção dos valores europeus em russo pelo Grupo de Trabalho East StratCom;
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18. Considera que a UE deve estar pronta a ponderar a adoção de novas sanções, incluindo 
sanções pessoais específicas, em resposta às ações contínuas da Rússia;

19. Solicita a adoção de uma versão europeia da Lei Magnitsky;

20. Incentiva a adoção de medidas de reforço da confiança na região de Donbas;

21. Condena a medida arbitrária de proibir políticos da UE, entre os quais atuais e antigos 
deputados ao Parlamento Europeu, e funcionários da UE de entrarem no território russo; 
apela ao levantamento imediato e incondicional da proibição de entrada;

22. Solicita à Rússia que coopere plenamente com a investigação internacional sobre o 
abate do voo MH17, que poderá eventualmente constituir um crime de guerra; condena 
qualquer tentativa ou decisão de amnistiar as pessoas identificadas como responsáveis, 
ou de atrasar o julgamento das mesmas, na medida em que os autores desse ato devem 
ser responsabilizados;

23. Apoia a rápida conclusão de uma União Europeia da Energia integrada que, no futuro, 
inclua os parceiros orientais;

24. Apoia o aumento do financiamento do Fundo Europeu para a Democracia e de outros 
instrumentos para promover a democracia e os direitos humanos;

25. 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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