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B8-0493/2018 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação no Mar de Azov 

(2018/2870(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Rússia e a Ucrânia, 

– Tendo em conta o acordo, de 24 de dezembro de 2003, entre a Federação da Rússia e a 

Ucrânia sobre a cooperação na utilização do Mar de Azov e do Estreito de Kerch, 

– Tendo em conta o Acordo de Associação entre a União Europeia e os seus Estados-

Membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro1, 

– Tendo em conta o documento de trabalho conjunto da Comissão e do Serviço Europeu 

de Ação Externa (SEAE), de 14 de novembro de 2017, referente ao relatório sobre a 

aplicação do Programa de Associação pela Ucrânia (SWD(2017)0376), 

– Tendo em conta a declaração, de 15 de maio de 2018, do porta-voz do Serviço Europeu 

para a Ação Externa sobre a abertura parcial da ponte de Kerch, 

– Tendo em conta a Decisão (PESC) 2018/10852 do Conselho, de 30 de julho de 2018, 

que acrescenta seis entidades envolvidas na construção da ponte de Kerch à lista de 

entidades sujeitas a medidas restritivas, no que diz respeito a ações que comprometam 

ou ameacem a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, 

– Tendo em conta as conclusões da missão da sua Subcomissão da Segurança e da 

Defesa, realizada no leste da Ucrânia, de 16 a 20 de setembro de 2018, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), 

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que a situação no Mar de Azov resulta de uma decisão do acordo bilateral 

de 2003 entre a Ucrânia e a Rússia, que define estes territórios como águas interiores 

dos dois Estados e confere a ambas as partes poderes para inspecionar navios em 

trânsito com destino ao Mar de Azov ou provenientes deste; 

B. Considerando que a construção da ponte sobre o Estreito de Kerch, concluída pela 

Federação da Rússia em Maio de 2018, realizou-se sem o consentimento da Ucrânia; 

C. Considerando que, a partir da segunda quinzena de abril de 2018, os guardas de 

fronteira russos começaram a intercetar e a inspecionar navios estrangeiros que se 

dirigiam para os portos ucranianos de Mariupol e Berdyansk, localizados no Mar de 

Azov, ou provenientes destes; que estas inspeções coincidiram com a conclusão da 

                                                 
1 JO L 161 de 29.5.2014, p. 3. 
2 JO L 194 de 31.7.2018, p. 147. 
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construção da ponte sobre o Estreito de Kerch, que une a Península da Crimeia, anexada 

de forma ilegal, à Rússia continental; 

D. Considerando que a construção da ponte sobre o Estreito de Kerch, a única passagem 

entre o Mar Negro e o Mar de Azov, limita a passagem de navios através do estreito 

com destino ou origem nos portos ucranianos do Mar de Azov, tendo criado graves 

problemas para a livre circulação de mercadorias; 

E. Considerando que a ponte recentemente construída limita a dimensão dos navios que 

podem chegar aos portos do Mar de Azov, uma vez que tem 35 metros de altura e 

apenas os navios com um tirante de ar inferior a 33 metros e um comprimento inferior a 

160 metros podem passar em segurança debaixo da ponte; que tal exclui os navios da 

classe Panamax, os quais representam mais de 20 % do tráfego total de navios nestas 

águas; 

F. Considerando que as inspeções extremamente rigorosas efetuadas pela Federação da 

Rússia aos navios que atravessam o Estreito de Kerch podem durar até 72 horas, 

causando grandes atrasos, uma diminuição do fluxo de mercadorias e perdas financeiras 

significativas para a economia local da Ucrânia e para os comerciantes, cujos navios 

estão sujeitos a este regime; 

G. Considerando que, segundo as fontes do Governo da Ucrânia, mais de 200 navios 

tiveram de ser submetidos a este regime de inspeção tão moroso até ao final de 

setembro, um número que varia de dia para dia;  que, de acordo com as estimativas da 

UE,  mais de 120 navios sob pavilhão de vários Estados-Membros da UE foram 

afetados durante o mesmo período; 

H. Considerando que, antes da abertura da ponte sobre o Estreito de Kerch na primavera 

deste ano, as inspeções eram aleatórias e não invasivas, afetando um em cada 50 navios, 

segundo as estimativas, sem causar perturbações na livre circulação de navios e de 

mercadorias; 

I. Considerando que, desde a anexação ilegal da Península da Crimeia, a importância dos 

portos ucranianos de Mariupol e da Berdyansk no Mar de Azov aumentou 

significativamente, uma vez que 80 % do volume das exportações marítimas da 

Ucrânia1 passam por estes portos e por estas águas; 

J. Considerando que a Federação da Rússia continua a extrair ilegalmente recursos 

naturais (petróleo e gás) provenientes do território da Ucrânia, especialmente na 

Península da Crimeia, ocupada ilegalmente, e na plataforma do Mar Negro; 

K. Considerando que, em 16 de setembro, em resposta à intensificação das tensões e ao 

aumento da presença da marinha russa no Mar de Azov, alegadamente para proteger a 

ponte sobre o Estreito de Kerch, a Ucrânia anunciou a sua intenção de criar uma base 

naval nessas águas até ao final do ano e o destacamento de mais forças da infantaria de 

Marinha e de artilharia costeira para a zona; que a Rússia tem uma clara vantagem em 

termos de quantidade e capacidade militar dos navios que pode transferir para a zona, 

                                                 
1 https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea  

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-and-russia-take-their-conflict-sea
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aproveitando-se, neste contexto, do controlo que exerce sob a Península da Crimeia e o 

porto de Sebastopol; 

L. Considerando que, em 17 de setembro, a Ucrânia decidiu revogar o Tratado de 

Amizade, Cooperação e Parceria, assinado em 1997 entre a Ucrânia e a Federação da 

Rússia, em resposta ao aumento da presença militar da Rússia no Mar de Azov; 

1. Condena as ações empreendidas pela Rússia no Mar de Azov, as quais constituem uma 

violação do direito marítimo internacional e dos compromissos assumidos pela própria 

Rússia; considera que as atuais ações hostis são uma tentativa de anexar estas águas e de 

as transformar num «lago interno» da Rússia; 

2. Manifesta sérias preocupações quanto ao facto de as ações russas no Mar de Azov 

impedirem o tráfego marítimo internacional e violarem a liberdade dos mares e de 

navegação, com o objetivo de desestabilizar ainda mais o Estado ucraniano, em 

detrimento das bases económicas das regiões do sudeste da Ucrânia, onde a importância 

dos portos marítimos é cada vez mais crítica desde a anexação ilegal da Península da 

Crimeia; considera que estas ações da Rússia constituem um bloqueio parcial dos portos 

da Ucrânia localizados no Mar de Azov; 

3. Manifesta a sua profunda preocupação perante a situação de segurança muito volátil que 

se faz sentir no Mar de Azov, que pode facilmente transformar-se em conflito aberto; 

4. Opõe-se veementemente à prática discriminatória do regime de inspeção 

excessivamente moroso a que são submetidos os navios que atravessam o Estreito de 

Kerch, em trânsito de e para os portos ucranianos, inspeções essas que são realizadas 

com base em falsas ameaças à segurança relacionadas com a proteção da nova ponte 

sobre o estreito; exige uma explicação para o facto de os navios russos, bem como todos 

os outros navios de países terceiros com destino aos portos russos no Mar de Azov não 

serem sujeitos a um regime semelhante; considera que a Rússia está a discriminar 

deliberadamente os portos ucranianos, exercendo de forma abusiva os seus direitos de 

inspeção; 

5. Lamenta que a situação económica da região esteja a ser prejudicada pela Federação da 

Rússia e que os atrasos e a restrição do fluxo de mercadorias afetem a atividade dos 

portos marítimos ucranianos e prejudiquem a economia local; assinala que as perdas 

financeiras representam já dezenas de milhões de euros, afetando também os 

comerciantes da UE que operam navios nessas águas; 

6. Condena a militarização contínua do Mar Negro e, atualmente, da região do Mar de 

Azov por parte da Rússia, em particular o reforço da frota russa no Mar Negro e da 

guarda costeira no Mar de Azov; lamenta que o Mar de Azov se tenha tornado num 

novo cenário marítimo de ações beligerantes russas contra a Ucrânia; 

7. Condena a construção da ponte sobre o Estreito de Kerch, que liga a Península da 

Crimeia, anexada de forma ilegal, à Rússia continental, com o objetivo de forçar a plena 

integração da península na Rússia e aumentar o seu isolamento em relação à Ucrânia, da 

qual continua a fazer parte; considera que tal constitui mais um exemplo de violação da 

soberania e da integridade territorial da Ucrânia pela Federação da Rússia; 
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8. Considera que esta ponte afeta gravemente a navegação entre o Mar de Azov e o Mar 

Negro, através do Estreito de Kerch; 

9. Deplora a extração ilegal de recursos petrolíferos e de gás pela Federação da Rússia do 

território ucraniano; salienta o potencial risco de a Rússia se apoderar dos jazigos 

petrolíferos e de gás ucranianos do Mar de Azov, uma vez atingido o seu objetivo de o 

transformar num lago interior da Federação da Rússia; 

10. Considera que, até à data, as manifestações ocidentais contra as ações da Rússia, 

incluindo as da UE, têm sido fracas e ineficazes, apesar da gravidade destas ações e da 

intenção estratégica subjacente às operações da Rússia no Mar de Azov e do número 

cada vez maior de navios sob pavilhões dos Estados-Membros da UE que são afetados; 

11. Insta a VP/AR a acompanhar mais de perto a evolução da situação em termos de 

segurança no Mar de Azov, tendo em conta o seu crescente risco potencial de conflito à 

porta da Europa, o qual pode ter implicações mais vastas para a segurança e afetar 

diretamente a UE e os seus Estados-Membros; 

12. Insta a VP/AR a auxiliar a Ucrânia para que beneficie de todas as ações diplomáticas e 

procedimentos jurídicos previstos no direito internacional e nas convenções relevantes, 

incluindo o processo de arbitragem em curso ao abrigo da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar, a fim de combater as práticas hostis da Rússia no Mar 

de Azov; 

13. Reitera o seu apoio firme e inabalável à unidade, soberania, independência e integridade 

territorial da Ucrânia; 

14. Exprime as suas condolências e a sua solidariedade para com as famílias das vítimas do 

assassinato em massa num instituto politécnico em Kerch, em 17 de outubro de 2018, 

onde 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, e para com o povo ucraniano; 

pede às autoridades de ocupação russas que não utilizem esta tragédia como pretexto 

para aumentar a repressão dos direitos humanos e daqueles que se opõem ao novo 

regime e para reforçarem a presença militar e o controlo de segurança na região; 

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Presidente, ao Primeiro-Ministro e ao 

Parlamento da Ucrânia, ao Presidente, ao Primeiro-Ministro e ao Parlamento da 

Federação da Rússia, aos Estados-Membros, aos Secretários-Gerais das Nações Unidas, 

da NATO e da OSCE. 

 


