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Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A8-0073/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu stosunków politycznych między 
UE a Rosją

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie stosunków UE-
Rosja1,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska była, jest i będzie ważnym strategicznym i 
gospodarczym partnerem Europy i UE;

B. mając na uwadze, że sankcje nałożone na Federację Rosyjską przez UE osłabiają obie 
strony pod względem gospodarczym i strategicznym oraz uniemożliwiają negocjacje 
dyplomatyczne mające na celu poprawę sytuacji między obiema stronami;

C. mając na uwadze, że sankcje nałożone na Rosję przez UE powodują ogromne szkody 
gospodarcze, co ma szczególny wpływ na przemysł, rolnictwo oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa w państwach członkowskich;

D. mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wezwał do 
położenia kresu „nagonce na Rosję” i opowiedział się za wznowieniem relacji między 
UE a Rosją;

E. mając na uwadze, że czołowi eksperci geopolityczni mówią o początku nowej epoki 
zimnej wojny; mając na uwadze, że głównym zagrożeniem dla UE i Rosji jest 
rozprzestrzenianie się radykalnego islamu i organizacji terrorystycznych;

1. wzywa do natychmiastowego zniesienia sankcji nałożonych na Federację Rosyjską 
przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie; wzywa rządy wszystkich państw 
członkowskich UE, aby ponownie rozważyły swoją politykę wobec Rosji w odniesieniu 
do dalszego rozszerzania lub zaostrzania sankcji nałożonych na ten kraj i by zamiast 
tego dążyły do dialogu i współpracy z Rosją; podkreśla, że współpraca między Rosją a 

1 Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 35.
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UE ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu i bezpieczeństwa państw członkowskich, 
zarówno na poziomie strategicznym, jak i gospodarczym;

2. przypomina, że sankcje nałożone na Rosję spowodowały już straty ekonomiczne w 
wysokości setek miliardów euro; podkreśla, że przede wszystkim wiele przedsiębiorstw 
rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wiele kluczowych 
podmiotów przemysłu europejskiego, które zainwestowały w Rosji lub utrzymują 
bliskie stosunki gospodarcze z tym krajem, straciło źródła utrzymania; zaznacza, że 
należy położyć kres tej nieodpowiedzialnej polityce w stosunku do państw 
członkowskich i ich polityki gospodarczej oraz że należy zezwolić na kontynuowanie i 
ukończenie projektów takich jak Nord Stream II i nie ingerować w nie;

3. wzywa do zmiany kierunku stosunków dyplomatycznych między państwami 
członkowskimi UE a Rosją w oparciu o pokój, dobrobyt i wzajemny szacunek; potępia 
wszelkie prowokacje po obu stronach, mogące pogłębić konflikt dyplomatyczny między 
Rosją a państwami członkowskimi UE; podkreśla, że w czerwcu 2018 r. 
przewodniczący Juncker opowiedział się za reorientacją stosunków z Rosją; podkreśla, 
że podczas wizyty w Wiedniu w czerwcu 2018 r. prezydent Rosji Władimir Putin 
wyraził poparcie dla zjednoczonej i dostatniej Europy jako ważnego partnera 
gospodarczego i politycznego; podkreśla, że dobre stosunki dyplomatyczne stanowią 
podstawę wszelkich pokojowych stosunków oraz że trzeba intensywnie pielęgnować 
takie stosunki; proponuje zorganizowanie szczytu UE-Rosja, aby omówić bieżące 
problemy i możliwości, a także wizje przyszłych stosunków między państwami 
członkowskimi UE a Federacją Rosyjską;

4. wyraża zaniepokojenie kierunkiem, w jakim rozwija się sytuacja geopolityczna i 
dyplomatyczna między USA, UE i Rosją, ponieważ może doprowadzić on do 
wznowienia zimnej wojny; nalega, aby wszystkie strony zobowiązały się do 
propagowania pokoju i dialogu oraz do powstrzymania się od wzajemnej prowokacji na 
szczeblu wojskowym lub politycznym;

5. zwraca uwagę, że walka z radykalnym islamizmem może być prowadzona wyłącznie w 
ścisłej współpracy z Rosją; nadal nalega na intensywną współpracę z rosyjskimi 
organami bezpieczeństwa w celu zidentyfikowania i wyeliminowania wszelkich 
zagrożeń terrorystycznych;

6. podkreśla, że ingerencje państw trzecich w demokratyczne wybory w państwach 
członkowskich UE nie mogą być przypisywane wyłącznie Rosji;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim oraz rządowi 
i Zgromadzeniu Federalnemu Federacji Rosyjskiej.
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