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Изменение 2
Марио  Боргецио, Харалд Вилимски, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0073/2019
Сандра Калниете
Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия
(2018/2158(INI))

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 
заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0073/2019

Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на политическите 
отношения между ЕС и Русия

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2015 г. относно състоянието на 
отношенията между ЕС и Русия1,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

А. като има предвид, че Руската федерация е била, е и ще бъде важен стратегически 
и икономически партньор за Европа и ЕС;

Б. като има предвид, че санкциите, наложени на Руската федерация от ЕС, отслабват 
икономически и стратегически и двете страни и правят невъзможна 
дипломатическата комуникация, насочена към подобряване на положението 
между двете страни;

В. като има предвид, че санкциите, наложени на Русия от ЕС, причиняват огромни 
икономически щети, които имат особено въздействие върху промишлеността, 
селското стопанство и малките и средните предприятия в държавите членки;

Г. като има предвид, че председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер призова да се 
сложи край на „нападките срещу Русия“ (Russia-bashing) и се изказа в полза на 
подновяване на връзките между ЕС и Русия;

Д. като има предвид, че водещи геополитически експерти говорят за началото на 
нова ера на Студена война; като има предвид, че основната заплаха за ЕС и Русия 
е разпространението на радикалния ислям и терористичните организации;

1. призовава за незабавно прекратяване на санкциите, наложени на Руската 
федерация от Европейския съюз и неговите държави членки; призовава 
правителствата на всички държави — членки на ЕС, да преразгледат политиката 

1 ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 35.
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си към Русия по отношение на по-нататъшни разширявания или затягане на 
санкциите, наложени на страната, и вместо това да търсят диалог и 
сътрудничество с Русия; подчертава, че сътрудничеството между Русия и ЕС е от 
решаващо значение за благоденствието и сигурността на държавите членки както 
на стратегическо, така и на икономическо равнище;

2. припомня, че наложените на Русия санкции вече са причинили икономически 
щети на стойност стотици милиарди евро; подчертава, че преди всичко много 
селскостопански дружества и малки и средни предприятия, но също така и много 
ключови участници в европейската промишленост, които са инвестирали в Русия 
или поддържат тесни икономически връзки със страната, са загубили съответно 
препитанието си; настоява, че тази безотговорна политика по отношение на 
държавите членки и техните икономически политики трябва да бъде прекратена и 
че проекти като „Северен поток II“ трябва да могат да продължат и да бъдат 
приключени без намеса;

3. призовава за преориентиране на дипломатическите отношения между държавите 
— членки на ЕС, и Русия, на основата на мир, просперитет и взаимно уважение; 
осъжда всяка провокация от която и да е от двете страни, която би могла да влоши 
дипломатическия конфликт между Русия и държавите — членки на ЕС; 
подчертава, че през юни 2018 г. председателят Юнкер се застъпи за 
преориентиране спрямо Русия; подчертава, че по време на посещението си във 
Виена през юни 2018 г. руският президент Владимир Путин е изразил своята 
подкрепа за обединена и благоденстваща Европа като важен икономически и 
политически партньор; подчертава, че добрите дипломатически отношения са в 
основата на всички мирни връзки и че тези отношения трябва да бъдат 
интензивно изграждани; предлага да се организира среща на високо равнище 
между ЕС и Русия, която да разгледа настоящите проблеми и възможности, както 
и визии за бъдещето на отношенията между държавите — членки на ЕС, и 
Руската федерация;

4. изразява своята загриженост относно промените в геополитическите и 
дипломатическите отношения между САЩ, ЕС и Русия, които биха могли да 
доведат до подновяване на Студената война; настоява всички страни да поемат 
ангажимент за насърчаване на мира и диалога и да се въздържат от всякакви 
взаимни провокации на военно или политическо равнище;

5. посочва, че борбата срещу радикалния ислямизъм може да се води единствено в 
тясно сътрудничество с Русия; продължава да настоява за интензивно 
сътрудничество с руските органи за сигурност с цел откриване и премахване на 
всички терористични заплахи;

6. подчертава, че влиянието на трети държави върху демократичните избори в 
държавите — членки на ЕС, не може да бъде приписано само на Русия;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
държавите членки, на правителството на Руската федерация и на Федералното 
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събрание на Руската федерация.

Or. en


