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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών 
σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των 
σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ήταν, είναι και θα είναι σημαντικός 
στρατηγικός και οικονομικός εταίρος για την Ευρώπη και την ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία από 
την ΕΕ αποδυναμώνουν οικονομικά και στρατηγικά αμφότερα τα μέρη, και καθιστούν 
αδύνατη τη διεξαγωγή διπλωματικού διαλόγου για τη βελτίωση της κατάστασης μεταξύ 
των δύο μερών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται στη Ρωσία από την ΕΕ 
προκαλούν τεράστιες οικονομικές ζημίες, γεγονός που έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στη 
βιομηχανία, τη γεωργία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη μέλη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, έχει ζητήσει 
να τερματιστεί η δαιμονοποίηση της Ρωσίας και έχει ταχθεί υπέρ της ανανέωσης των 
δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι κορυφαίοι γεωπολιτικοί εμπειρογνώμονες μιλούν για την 
έναρξη μιας νέας ψυχροπολεμικής εποχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια απειλή για 
την ΕΕ και τη Ρωσία είναι η εξάπλωση του ριζοσπαστικού Ισλάμ και των 
τρομοκρατικών οργανώσεων·

1. ζητεί τον άμεσο τερματισμό των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσική 
Ομοσπονδία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί τις κυβερνήσεις 

1 ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 35.
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όλων των κρατών μελών της ΕΕ να επανεξετάσουν την πολιτική τους έναντι της 
Ρωσίας όσον αφορά τις περαιτέρω παρατάσεις ή την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων 
στη χώρα και, αντ’ αυτού, να επιδιώξουν τον διάλογο και τη συνεργασία με τη Ρωσία· 
τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την 
ευημερία και την ασφάλεια των κρατών μελών, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο·

2. υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία έχουν ήδη προκαλέσει 
οικονομικές ζημιές ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ· τονίζει ότι, πάνω 
απ’ όλα, πολλές γεωργικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και πολλοί βασικοί 
παράγοντες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι οποίοι έχουν επενδύσει στη Ρωσία ή έχουν 
στενές οικονομικές σχέσεις με τη χώρα, έχουν χάσει έτσι τα μέσα βιοπορισμού τους· 
επιμένει ότι αυτή η ανεύθυνη πολιτική έναντι των κρατών μελών και των οικονομικών 
τους πολιτικών πρέπει να τερματιστεί και ότι έργα όπως ο αγωγός Nord Stream II 
πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν χωρίς παρεμβάσεις·

3. ζητεί τον αναπροσανατολισμό των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ και της Ρωσίας, με βάση την ειρήνη, την ευημερία και τον αμοιβαίο σεβασμό· 
καταδικάζει κάθε πρόκληση από οποιαδήποτε πλευρά η οποία θα μπορούσε να 
επιδεινώσει τυχόν διπλωματική διένεξη μεταξύ της Ρωσίας και των κρατών μελών της 
ΕΕ· τονίζει ότι τον Ιούνιο του 2018 ο Πρόεδρος Juncker τάχθηκε υπέρ της εκ νέου 
στροφής προς τη Ρωσία· τονίζει ότι ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Vladimir Putin, κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής του στη Βιέννη τον Ιούνιο του 2018 εξέφρασε την υποστήριξή 
του για μια ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη ως σημαντικό οικονομικό και πολιτικό 
εταίρο· τονίζει ότι οι καλές διπλωματικές σχέσεις αποτελούν το θεμέλιο κάθε ειρηνικής 
σχέσης και ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να καλλιεργούνται εντατικά· προτείνει να 
πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας για την αντιμετώπιση των σημερινών 
προβλημάτων και την εξέταση των αντίστοιχων ευκαιριών, καθώς και των μελλοντικών 
θεωρήσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

4. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις γεωπολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις 
μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ρωσίας, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
νέο Ψυχρό Πόλεμο· εμμένει να δεσμευτούν όλες οι πλευρές για την προώθηση της 
ειρήνης και του διαλόγου και να απόσχουν από κάθε αμοιβαία πρόκληση σε 
στρατιωτικό ή πολιτικό επίπεδο·

5. επισημαίνει ότι η καταπολέμηση του ριζοσπαστικού ισλαμισμού μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο σε στενή συνεργασία με τη Ρωσία· εξακολουθεί να εμμένει στην 
εντατική συνεργασία με τις ρωσικές αρχές ασφαλείας με σκοπό τον εντοπισμό και την 
εξάλειψη τυχόν τρομοκρατικών απειλών·

6. τονίζει ότι η επιρροή τρίτων χωρών στις δημοκρατικές εκλογές στα κράτη μέλη της ΕΕ 
δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στη Ρωσία·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη, την κυβέρνηση της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
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