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

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że istnieje wiele obszarów, w których UE i Rosja mają podobne 
interesy i mogą ze sobą współpracować, jak np. oparty na zasadach prawa wielostronny 
ład światowy i system handlowy, utrzymanie i wzmocnienie kontroli zbrojeń i systemu 
nierozprzestrzeniania broni jądrowej, ochrona środowiska i Arktyki, sprostanie 
wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i wdrażaniem porozumienia paryskiego, 
wyzwania w dziedzinie gospodarki, edukacji i społeczeństwa wynikające z postępu 
technologicznego, cyfryzacja w procesach produkcji i komunikacji; mając na uwadze, 
że zarówno UE i jej państwa członkowskie, jak i Federacja Rosyjska zobowiązały się 
do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie ONZ 2030;

B. mając na uwadze, że obecna konfrontacja między UE i Rosją nie leży w interesie obu 
partnerów, ich obywateli ani gospodarek; mając na uwadze, że nowy podział 
kontynentu europejskiego zagraża zarówno bezpieczeństwu UE, jak i Rosji; mając na 
uwadze, że należy pilnie podjąć konkretne wysiłki, aby załagodzić obecny konflikt;

C. mając na uwadze, że konfrontacja militarna i wyścig zbrojeń między NATO, UE i Rosją 
przybrały rozmiary, które przypominają okres konfrontacji między blokami NATO i 
Układu Warszawskiego; mając na uwadze, że koniec obowiązywania traktatu INF może 
sprawić, iż UE stanie się miejscem konfrontacji nuklearnej między Rosją a Stanami 
Zjednoczonymi; mając na uwadze, że konieczne jest podjęcie intensywnych wspólnych 
wysiłków, aby zainicjować proces budowania zaufania, który umożliwi deeskalację 
militarną, ograniczenie zbrojeń i rozbrojenie;

D. mając na uwadze, że politycy i środki przekazu odpowiadają za powstanie wrogich 
stereotypów po obu stronach oraz że eskalacja retoryki ma niebezpieczny wpływ na 
społeczeństwa UE i Rosji; mając na uwadze, że zerwanie dialogu politycznego, w tym 
dialogu międzyparlamentarnego, doprowadziło do głębokiego wzajemnego 
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niezrozumienia i nieufności;

E. mając na uwadze, że jako pełnoprawny członek Rady Europy oraz Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Federacja Rosyjska zobowiązała się 
do przestrzegania zasad demokracji, praworządności i praw człowieka; mając na 
uwadze, że Rosja nie wykonała ponad tysiąca wyroków Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; mając na uwadze, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 
postanowiło zawiesić niektóre prawa członków rosyjskiej delegacji parlamentarnej, w 
tym prawo do głosowania; mając na uwadze, że decyzja ta przyniosła efekty odwrotne 
do zamierzonych, ponieważ ogranicza możliwość dialogu na rzecz praw człowieka i 
podstawowych wolności z rosyjskimi odpowiednikami; mając na uwadze, że w związku 
z powyższym należy znieść te sankcje;

F. mając na uwadze, że o konfliktach, sporach i wzajemnej krytyce między Rosją i UE 
należy rozmawiać otwarcie, bez warunków wstępnych, potępiania z góry i gróźb, np. o 
konfrontacji militarnej na granicach między UE i Rosją oraz w regionie Morza 
Bałtyckiego, amerykańskich systemach obrony antyrakietowej w Europie, 
przestrzeganiu traktatu INF, sprzecznej ocenie rozwoju sytuacji we wspólnym 
sąsiedztwie, zakończeniu wojny w Syrii, pojednaniu i odbudowie tego kraju, sytuacji w 
zakresie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracji i praworządności oraz 
ingerowaniu w polityczne dyskusje społeczeństw obu stron;

G. mając na uwadze, że należy natychmiast otworzyć kanały zorganizowanej i 
ukierunkowanej na wyniki komunikacji z myślą o stworzeniu warunków dla nowej 
umowy ramowej, która zapewni regularny dialog i współpracę; mając na uwadze, że 
podstawą takich ram muszą być zasady prawa międzynarodowego, poszanowanie praw 
człowieka, demokracji i praworządności, wzajemny szacunek oraz wola polityczna do 
rozwiązania konfliktów i do konstruktywnej współpracy w obszarach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że Rosja i UE otwarcie zajmują pozycje 
przeciwników, którzy nie są w stanie i nie chcą przezwyciężyć różnic w drodze dialogu 
politycznego i negocjacji; wyraża zaniepokojenie eskalacją napięć politycznych i 
militarnych, które zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu na kontynencie europejskim;

2. zauważa, że w obliczu złożonych sytuacji kryzysowych oraz głębokiej wzajemnej 
nieufności w stosunkach między UE, jej niektórymi państwami członkowskimi i Rosją 
żadna ze stron nie uważa, by możliwe i pożądane było budowanie partnerstwa 
strategicznego; podkreśla jednak potrzebę stworzenia nowych ram prawnych rozwoju 
stosunków; uważa, że celem takich ram powinno być stworzenie europejskiego ładu 
pokojowego gwarantującego bezpieczeństwo wszystkim stronom, w tym państwom we 
wspólnym sąsiedztwie, przezwyciężenie wrogich stereotypów, umożliwienie 
zacieśnienia kontaktów społeczeństw obywatelskich oraz wspieranie handlu i 
współpracy gospodarczej;

3. uważa za niezbędne, by UE uzupełniła swoją krytyczną ocenę rozwoju Rosji o 
samokrytyczną analizę własnych strategii politycznych; podkreśla, że należy zastąpić 
formalne naciski na zjednoczony front państw członkowskich wobec Rosji procesem 
otwartej dyskusji o wynikach dotychczasowej polityki UE i o nowych sposobach 
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radzenia sobie z wyzwaniami;

4. zdecydowanie odrzuca politykę UE wobec Rosji kierującą się logiką odstraszania jako 
koncepcję, która w minionym stuleciu doprowadziła świat na skraj konfliktu 
nuklearnego;

5. wyraża głębokie zaniepokojenie wojną propagandową w stosunkach między Rosją, 
państwami członkowskimi UE, Ukrainą i innymi państwami oraz wzywa do jej 
natychmiastowego zakończenia; przypomina wszystkim stronom, że wolność 
wypowiedzi, wolność mediów i pluralizm mediów to podstawowe wartości demokracji, 
oraz apeluje o zaprzestanie ograniczania wolności wypowiedzi i wolności mediów; 
zauważa z troską, że sprzeczność między doświadczeniami obywateli i przedsiębiorstw 
w kontaktach z Rosją a relacjami państwowych i prywatnych środków przekazu UE i jej 
państw członkowskich doprowadziła do głębokiej nieufności obywateli wobec 
przekazów medialnych na temat Rosji;

6. uważa, że polityka sankcji zawiodła i należy z niej zrezygnować oraz że dalsza polityka 
izolowania Rosji szkodzi stabilności i bezpieczeństwu w Europie, interesom obywateli 
UE i gospodarkom obu stron;

7. wzywa do rozwijania stosunków między UE a Rosją w oparciu o wzajemny szacunek, 
przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych, prawo międzynarodowe i 
międzynarodowe zobowiązania obu partnerów, uznawanie i uwzględnianie niekiedy 
przeciwstawnych interesów drugiego partnera, poszanowanie partnerów z państw 
trzecich, poszanowanie praworządności, podstawowych wolności i praw człowieka oraz 
nieingerowanie w wewnętrzne dyskusje polityczne społeczeństw obu stron;

8. zdecydowanie odrzuca obecność sił NATO w państwach członkowskich UE 
sąsiadujących z Rosją i wzywa do ich natychmiastowego wycofania; wyraża poważne 
zaniepokojenie pogłębioną współpracą NATO z Ukrainą i Gruzją i odrzuca dalsze 
rozszerzenia NATO; zauważa z głębokim zaniepokojeniem, że w następstwie decyzji o 
wypowiedzeniu traktatu o ograniczeniu rozwoju, testowania i rozmieszczania systemów 
antybalistycznych (ABM) w czerwcu 2002 r. Stany Zjednoczone rozmieściły w Europie 
Wschodniej nowe systemy obrony przed rakietami balistycznymi;

9. jest głęboko zaniepokojony, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać się z traktatu 
INF i zawiesić wynikające z niego zobowiązania; przypomina, że taki krok stworzy 
poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie i na świecie, zwiększy 
rywalizację wojskową i doprowadzi do pogorszenia się stosunków między państwami 
posiadającymi broń jądrową; wzywa Stany Zjednoczone i Rosję do wznowienia 
wysiłków w celu rozwiązania problemów dotyczących nieprzestrzegania postanowień, z 
zastosowaniem przewidzianego w traktacie mechanizmu weryfikacji i w drodze 
negocjacji; pilnie wzywa obie strony do utrzymania i wzmocnienia traktatu INF dzięki 
pełnemu i ścisłemu przestrzeganiu jego postanowień;

10. wzywa UE i Rosję do rozpoczęcia rozmów na temat wspólnego systemu 
bezpieczeństwa w Europie, który uwzględni interesy wszystkich stron i pozwoli na 
całkowite rozbrojenie; ubolewa, że UE i jej państwa członkowskie nie podeszły 
poważnie do propozycji Rosji w sprawie wspólnego systemu bezpieczeństwa i 
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wspólnego obszaru gospodarczego i odmówiły nawet podjęcia dialogu na ten temat;

11. apeluje o wznowienie – w pierwszej kolejności – zorganizowanego i nastawionego na 
wyniki dialogu oraz ukierunkowanych inicjatyw na rzecz budowy zaufania, mających 
na celu przezwyciężenie wzajemnej nieufności i braku zrozumienia; nalega na 
natychmiastowe zniesienie wzajemnych sankcji wobec parlamentarzystów obu stron, 
aby wznowić dialog międzyparlamentarny; podkreśla, że dialog międzyparlamentarny 
jest ważnym instrumentem budowy wzajemnego zrozumienia interesów, obaw, ocen i 
sposobów działania drugiej strony;

12. głęboko ubolewa nad faktem, że władze rosyjskie nie zareagowały na krytykę ustawy o 
obcych agentach wyrażaną zarówno wewnątrz Federacji Rosyjskiej, jak i na arenie 
międzynarodowej, a wręcz przeciwnie, przyjęły nowe przepisy, które ograniczają 
społeczeństwu obywatelskiemu możliwości działania i korzystania ze swobód 
demokratycznych; jest głęboko zaniepokojony bezkarnością za łamanie praw 
człowieka; przypomina, że Rosja jako członek Rady Europy, OBWE i ONZ 
zobowiązała się przestrzegać zasad demokracji i szanować prawa człowieka; wzywa 
władze rosyjskie, aby respektowały i gwarantowały prawa wszystkich swoich obywateli 
i obywateli państw ościennych;

13. uważa, że zamiast kierować pod adresem Rosji ciągłe oskarżenia o to, że stoi za 
cyberatakami i dezinformacją w państwach członkowskich UE, należy nawiązać z 
Rosją dialog dotyczący tych kwestii; pilnie wzywa do zaprzestania wszelkich operacji 
tajnych służb w Europie, które jeszcze bardziej nasilają napięcia w stosunkach między 
Rosją a UE i jej państwami członkowskimi;

14. zauważa, że napięcia między UE, niektórymi jej państwami członkowskimi a Rosją 
mają korzenie w sprzecznych tendencjach i przeciwstawnych interesach we wspólnym 
sąsiedztwie oraz odmiennych ocenach tych tendencji przez obie strony; ponownie 
stwierdza, że nierozwiązane konflikty z Mołdawią, Gruzją, Górskim Karabachem, 
Azerbejdżanem, Armenią i Ukrainą – i konflikty w tych krajach – można rozwiązać 
tylko w drodze negocjacji politycznych ze wszystkimi zainteresowanymi stronami;

15. apeluje o dialog na wysokim szczeblu między UE, Eurazjatycką Unią Gospodarczą 
(EUG) i krajami, które zawarły układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe 
umowy o wolnym handlu, służący rozwojowi współpracy między zainteresowanymi 
partnerami; powtarza, że należy zintensyfikować konsultacje między UE i Rosją w 
sprawie cyberterroryzmu i przestępczości zorganizowanej; apeluje w związku z tym o 
zainicjowanie dialogu na wysokim szczeblu między UE, EUG, Chinami i Azją 
Środkową dotyczącego inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak” i konektywności;

16. zwraca uwagę na znaczenie konstruktywnego poszukiwania rozwiązań problemów 
mniejszości rosyjskojęzycznych mieszkających w UE, które to problemy od 
dziesięcioleci pozostają nierozwiązane;

17. wyraża głębokie zaniepokojenie stagnacją procesu mińskiego oraz brakiem woli 
politycznej w Rosji i na Ukrainie do znalezienia rozwiązań; wzywa uczestników 
negocjacji do ożywienia procesu negocjacyjnego nowymi inicjatywami; ponownie 
wyraża poparcie dla wzmocnienia roli OBWE w rozwiązywaniu konfliktów; zauważa, 
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że wdrożenie porozumień mińskich przez wszystkie zainteresowane strony pozostaje 
priorytetem w stosunkach między UE, Rosją i Ukrainą;

18. z uwagi na niestabilną sytuację pod względem bezpieczeństwa na Morzu Azowskim 
wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłą eskalacją konfliktu między Ukrainą i Rosją; 
wzywa Federację Rosyjską do zagwarantowania wszystkim statkom prawa przepływu 
przez Cieśninę Kerczeńską i dostępu do Morza Azowskiego oraz do zapewnienia 
swobodnego dostępu do ukraińskich portów; odrzuca planowaną misję NATO na rzecz 
wolności żeglugi na Morzu Czarnym, która spowodowałaby jedynie nasilenie napięć;

19. podkreśla, że globalne wyzwania wymagają konstruktywnej współpracy między UE i 
Rosją, w szczególności po to, aby rozwiązywać konflikty międzynarodowe, utrzymać 
Wspólny wszechstronny plan działania (ICPOA), wdrażać porozumienie klimatyczne z 
Paryża i wszystkie następne porozumienia, a w odniesieniu do ochrony środowiska – 
aby chronić Arktykę, oceany i wolność żeglugi, zachować bezpieczeństwo dostaw 
energii i surowców, a także aby promować nierozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia, rozbrojenie nuklearne, realizację oenzetowskich celów zrównoważonego 
rozwoju oraz walkę z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną;

20. podkreśla, że istnieje wiele obszarów praktycznej współpracy między różnymi 
podmiotami gospodarczymi, społeczeństwem obywatelskim i innymi podmiotami z UE 
i Rosji oraz apeluje o nowe inicjatywy w celu ożywienia tej współpracy:

a. podkreśla, że Rosja i UE pozostaną kluczowymi partnerami gospodarczymi; 
opowiada się za wznowieniem prac nad projektem partnerstwa na rzecz 
modernizacji;

b. podkreśla, że zawarcie długoterminowych, korzystnych dla obu stron porozumień 
energetycznych między UE, jej państwami członkowskimi i Rosją leży w 
interesie wszystkich stron; podkreśla, że obejmuje to nie tylko handel surowcami, 
lecz również propagowanie oszczędności energii, efektywności energetycznej i 
energii ze źródeł odnawialnych oraz walkę z ubóstwem energetycznym;

c. podkreśla, że gazociąg Nord Stream II nie pozostaje w sprzeczności z celem 
dywersyfikacji dostaw gazu w Europie, lecz jest projektem obejmującym wiele 
gazociągów transkontynentalnych, który zagwarantuje UE i jej państwom 
członkowskim bezpieczeństwo dostaw i w odróżnieniu od importu LNG z USA 
jest w stanie zapobiec ubóstwu energetycznemu dzięki dostawom gazu w 
przystępnej cenie;

d. apeluje o nowe inicjatywy służące zacieśnieniu bezpośredniej współpracy między 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowymi i 
kulturalnymi z państw członkowskich UE i Rosji;

e. postuluje rozwój kontaktów międzyludzkich, ze szczególnym naciskiem na 
młodzież i pogłębianie dialogu i współpracy między unijnymi i rosyjskimi 
ekspertami, badaczami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i władzami 
lokalnymi, oraz szerszą wymianę studentów, stażystów i młodzieży, zwłaszcza w 
ramach programu Erasmus+; popiera w związku z tym zwiększone finansowanie 
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nowego programu Erasmus+ w latach 2021–2027;

f. wzywa do wznowienia negocjacji UE-Rosja w sprawie liberalizacji systemu 
wizowego;

g. podkreśla, że ważne jest stałe wspieranie polityczne i finansowe kontaktów 
między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w UE, jej państwach 
członkowskich i Rosji, w szczególności między młodymi ludźmi; sądzi, że ważne 
jest promowanie w UE nauki języka rosyjskiego, aby ułatwić kontakty między 
obywatelami obu stron; wzywa Komisję, aby kontynuowała i wzmocniła 
odpowiednie do tego programy wymiany oraz zapewniła na nie dotacje;

21. krytykuje fakt, że państwa członkowskie UE od dziesięcioleci nie podejmują żadnych 
działań, aby zapobiec praniu pieniędzy i korupcji wśród rosyjskich oligarchów w 
Europie; pilnie wzywa do skuteczniejszej kontroli transakcji finansowych i 
zintensyfikowania działań służących zwalczaniu prania pieniędzy i korupcji;

22. zdecydowanie potępia brak poważnych działań przeciwko grupom neofaszystowskim i 
neonazistowskim w Europie, co umożliwiło obserwowany obecnie wzrost fali 
ksenofobii; wyraża głębokie zaniepokojenie tolerowanymi przez rosyjskich 
przywódców kontaktami i współpracą między neofaszystowskimi, rasistowskimi i 
skrajnie prawicowymi partiami z UE a siłami nacjonalistycznymi z Rosji; zauważa, że 
stanowi to zagrożenie dla demokracji i systemu wartości stanowiącego podstawę 
praworządności zarówno w UE, jak i w Rosji; w związku z tym wzywa instytucje UE i 
państwa członkowskie do przeciwdziałania groźbie powstania „międzynarodówki 
nacjonalistycznej”;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
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