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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8–0073/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2015. gada 10. jūnija rezolūciju par ES un Krievijas attiecībām1,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

A. tā kā Krievijas Federācija ir un būs svarīga Eiropas un ES stratēģiska un ekonomiska 
partnere;

B. tā kā sankcijas, ko Eiropas Savienība ir noteikusi Krievijas Federācijai, ekonomiski un 
stratēģiski vājina abas puses un padara neiespējamas diplomātiskas sarunas, lai uzlabotu 
situāciju starp abām pusēm;

C. tā kā sankcijas, ko Krievijai noteikusi ES, rada ārkārtīgi lielu ekonomisko kaitējumu, 
kas īpaši ietekmē rūpniecību, lauksaimniecību un mazos un vidējos uzņēmumus 
dalībvalstīs;

D. tā kā Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers ir aicinājis izbeigt negatīvisma 
kampaņu pret Krieviju un ir paudis atbalstu attiecību atjaunošanai starp ES un Krieviju;

E. tā kā vadošie ģeopolitiskie eksperti runā par jauna aukstā kara laika sākumu; tā kā 
galvenais drauds ES un Krievijai ir radikālo islāma un teroristu organizāciju izplatība,

1. aicina nekavējoties pārtraukt sankcijas, ko Krievijas Federācija ir noteikusi Eiropas 
Savienība un tās dalībvalstis; aicina visu ES dalībvalstu valdības pārskatīt savu politiku 
attiecībā uz Krieviju attiecībā uz šai valstij noteikto sankciju turpmāku pagarināšanu vai 
pastiprināšanu un tā vietā censties panākt dialogu un sadarbību ar Krieviju; uzsver, ka 
Krievijas un ES sadarbībai ir izšķiroša nozīme dalībvalstu labklājības un drošības 
nodrošināšanā gan stratēģiskā, gan ekonomikas līmenī;

2. atgādina, ka Krievijai noteiktās sankcijas jau ir radījušas ekonomisko kaitējumu, kas 

1 OV C 407, 4.11.2016., 35. lpp.
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mērāms simtiem miljardu euro apmērā; uzsver, ka jo īpaši daudzi lauksaimniecības 
uzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī daudzi nozīmīgi Eiropas rūpniecības 
nozares dalībnieki, kuri ir veikuši ieguldījumus Krievijā vai kuriem ir ciešas 
ekonomiskās attiecības ar šo valsti, to dēļ ir zaudējuši iztikas līdzekļus; uzskata, ka šī 
bezatbildīgā politika attiecībā pret dalībvalstīm un to ekonomikas politiku ir jāizbeidz 
un ka jāļauj turpināt tādus projektus kā „Nord Stream II“ un tos jāpabeidz bez 
iejaukšanās;

3. aicina pārorientēt ES dalībvalstu un Krievijas diplomātiskās attiecības, pamatojoties uz 
mieru, labklājību un savstarpēju cieņu; nosoda jebkuru kādas puses provokāciju, kas 
varētu saasināt diplomātisku konfliktu starp Krieviju un ES dalībvalstīm; uzsver, ka 
2018. gada jūnijā priekšsēdētājs Ž. K. Junkers pauda atbalstu attiecību pārorientēšanai 
ar Krieviju; uzsver, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins 2018. gada jūnijā, 
apmeklējot Vīni, pauda atbalstu vienotai un labklājīgai Eiropai kā svarīgam ekonomikas 
un politiskajam partnerim; uzsver, ka labas diplomātiskās attiecības ir mierīgu attiecību 
pamats un ka šādas attiecības ir intensīvi jāsekmē; ierosina rīkot ES un Krievijas 
augstākā līmeņa sanāksmi, lai risinātu pašreizējās problēmas un izvērtētu iespējas un ES 
dalībvalstu un Krievijas Federācijas nākotnes redzējumus;

4. pauž bažas par ģeopolitiskajām un diplomātiskajām norisēm starp ASV, ES un Krieviju, 
kas varētu novest pie atkārtota aukstā kara; uzstāj, ka visām pusēm ir jāapņemas 
veicināt mieru un dialogu un atturēties no jebkādām abpusējām provokācijām militārā 
vai politiskā līmenī;

5. norāda, ka cīņa pret radikālo islāmismu var notikt tikai ciešā sadarbībā ar Krieviju; 
joprojām uzskata, ka nepieciešama intensīva sadarbība ar Krievijas drošības iestādēm, 
lai apzinātu un izskaustu jebkādus terorisma draudus;

6. uzsver, ka trešo valstu ietekmi uz demokrātiskām vēlēšanām ES dalībvalstīs nevar 
saistīt tikai ar Krieviju;

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, dalībvalstīm, Krievijas Federācijas valdībai un Krievijas Federācijas 
Federālajai asamblejai.
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