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Pergunta com pedido de resposta escrita E-001509/2018 

à Comissão (Vice-Presidente / Alta Representante) 
Artigo 130.º do Regimento 

Marietje Schaake (ALDE), Krišjānis Kariņš (PPE), Miroslav Poche (S&D), Pavel Telička (ALDE), 

Rebecca Harms (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (ALDE), Monica Macovei (ECR), Molly Scott Cato 

(Verts/ALE), Nils Torvalds (ALDE), Morten Helveg Petersen (ALDE), Svetoslav Hristov Malinov 

(PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Tunne Kelam (PPE), Nessa Childers (S&D), Petras 

Auštrevičius (ALDE), Hans-Olaf Henkel (ECR), Helga Trüpel (Verts/ALE), Jasenko Selimovic 

(ALDE), Valentinas Mazuronis (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Dariusz Rosati (PPE), Boris Zala 

(S&D), Ana Gomes (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Michaela 

Šojdrová (PPE), Milan Zver (PPE), Monika Beňová (S&D), Indrek Tarand (Verts/ALE), María 

Teresa Giménez Barbat (ALDE) e Robert Rochefort (ALDE) 

Assunto: VP/HR - Aplicação de sanções à Rússia 

Em novembro de 2017, a empresa russa EN+ passou a estar cotada na Bolsa de Londres (LSE)1.  

A EN+ não está explicitamente abrangida pelo regime de sanções da UE, imposto na sequência da 
anexação ilegal da Crimeia pela Rússia. 

A empresa é detida por Oleg Deripaska, parceiro de negócios próximo do Presidente Putin e diretor 
do Basic Element, um dos maiores grupos industriais na Rússia. O grupo Basic Element é detentor 
de 47 % da Rusal, uma das maiores empresas produtoras de alumínio no mundo. 

A EN+ anunciou que uma parte dos fundos obtidos na Bolsa de Londres será utilizada para saldar a 
sua dívida para com o VTB, um banco estatal russo que é abrangido por sanções da UE. 

1. Terá a VP/AR conhecimento de que a EN+ está cotada numa bolsa europeia desde o ano 
passado, tornando-se a primeira empresa russa a fazê-lo desde a imposição de sanções da 
UE? 

2. Como avalia a VP/AR a situação específica da EN+ em relação às sanções da UE que 
limitam o acesso de determinados bancos e empresas russos aos mercados de capital 
primário e secundário da UE, impõem uma proibição ao comércio de armas e restringem o 
acesso da Rússia a determinados serviços e tecnologias sensíveis suscetíveis de serem 
utilizados na produção e exploração de petróleo? 

3. Pode a VP/AR esclarecer se as sanções da UE podem, em alguns casos, ser aplicadas 
indiretamente ou avaliar se este poderá ser o caso da EN+? 

                                                      
1  https://uk.reuters.com/article/us-en-ipo-pricing/russias-en-prices-ipo-at-14-per-gdr-valued-at-8-billion-

idUKKBN1D30N0 


