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Az A8-0073/2019. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Oroszország közötti kapcsolatok állásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EU és Oroszország közötti kapcsolatok helyzetéről szóló 2015. június 10-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

A. mivel az Oroszországi Föderáció fontos stratégiai és gazdasági partner Európa és az EU 
számára;

B. mivel az Európai Unió által az Oroszországi Föderációra kiszabott szankciók gazdasági 
és stratégiai szempontból egyaránt gyengítik mindkét felet, és lehetetlenné teszik a két 
fél közötti helyzet javítását;

C. mivel az EU által Oroszországra kiszabott szankciók hatalmas gazdasági károkat 
okoznak, amelyek különösen kihatnak az iparra, a mezőgazdaságra és a tagállamokban 
működő kis- és középvállalkozásokra;

D. mivel a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker „Oroszország becsmérlésének” 
abbahagyására szólított fel, és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok megújítása 
mellett érvelt;

E. mivel a vezető geopolitikai szakértők az új hidegháborús korszak kezdetét jelzik; mivel 
az EU-t és Oroszországot fenyegető legfőbb veszély a radikális iszlám és terrorista 
szervezetek terjedése;

1. kéri, hogy haladéktalanul vessenek véget az Európai Unió és tagállamai által az 
Oroszországi Föderációra kirótt szankcióknak; felhívja valamennyi uniós tagállam 
kormányát, hogy vizsgálják felül Oroszországgal kapcsolatos politikájukat az országra 
kiszabott szankciók további bővítése vagy szigorítása tekintetében, és ehelyett 
folytassanak párbeszédet és együttműködést Oroszországgal; hangsúlyozza, hogy az 

1 HL C 407., 2016.11.4., 35. o.



AM\1178944HU.docx PE635.398v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Oroszország és az EU közötti együttműködés döntő fontosságú a tagállamok jóléte és 
biztonsága szempontjából stratégiai és gazdasági szinten egyaránt;

2. emlékeztet arra, hogy az Oroszországra kiszabott szankciók már több száz milliárd euró 
értékű gazdasági kárt okoztak; hangsúlyozza mindenekelőtt, hogy sok mezőgazdasági 
vállalat és kis- és középvállalkozás, valamint az európai ipar számos kulcsfontosságú 
szereplője – akik Oroszországban fektettek be, vagy szoros gazdasági kapcsolataik 
vannak az országgal – szintén elvesztette megélhetését; kitart amellett, hogy ezt a 
tagállamokkal és gazdaságpolitikáikkal szembeni felelőtlen politikát be kell fejezni, és 
hogy az olyan projekteket, mint az Északi Áramlat II, engedélyezni kell minden további 
beavatkozás nélkül;

3. felszólít arra, hogy az uniós tagállamok és Oroszország közötti diplomáciai 
kapcsolatokat a béke, a jólét és a kölcsönös tisztelet jegyében alakítsák; elítél minden 
olyan provokációt, amely az Oroszország és az uniós tagállamok közötti diplomáciai 
konfliktust súlyosbíthatja; hangsúlyozza, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke 2018 júniusában amellett érvelt, hogy meg kell újítani a kapcsolatokat 
Oroszországgal; hangsúlyozza, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 2018. júniusi bécsi 
látogatása során támogatását fejezte ki egy egyesült és virágzó Európa, mint fontos 
gazdasági és politikai partner iránt; hangsúlyozza, hogy a jó diplomáciai kapcsolatok 
képezik a békés kapcsolatok alapját, és hogy az ilyen kapcsolatokat intenzíven ápolni 
kell; javasolja, hogy tartsanak EU–Oroszország csúcstalálkozót a jelenlegi problémák és 
lehetőségek, valamint az uniós tagállamok és az Orosz Föderáció közötti jövőbeli 
elképzelések megtárgyalása érdekében;

4. aggodalmát fejezi ki az USA, az EU és Oroszország közötti geopolitikai és diplomáciai 
fejlemények miatt, amelyek újabb hidegháborúhoz vezethetnek; ragaszkodik ahhoz, 
hogy minden fél kötelezze el magát a béke és a párbeszéd előmozdítása mellett, és 
tartózkodjon a katonai vagy politikai szintű kölcsönös provokációktól;

5. rámutat, hogy a radikális iszlám elleni küzdelem csak Oroszországgal szoros 
együttműködésben folytatható; továbbra is ragaszkodik az orosz biztonsági 
hatóságokkal való intenzív együttműködéshez a terrorfenyegetések azonosítása és 
felszámolása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a harmadik országoknak az uniós tagállamokban zajló 
demokratikus választásokra gyakorolt befolyása nem tulajdonítható kizárólag 
Oroszországnak;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamoknak, az Oroszországi Föderáció kormányának és az Oroszországi Föderáció 
szövetségi parlamentjének.

Or. en


