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Rússia 

Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de Março de 2008, sobre a Rússia    

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os objectivos de consolidação da Democracia e das liberdades políticas na 

Federação Russa, nos termos do Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades 

Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Federação Russa, por outro1 

(APC), que entrou em vigor em 1997 e caducou em 2007, 

– Tendo em conta o processo de consultas entre a UE e a Rússia em matéria de Direitos do 

Homem, 

– Tendo em conta o objectivo da UE e da Rússia, definido na Declaração Conjunta emitida 

na sequência da 11.ª Cimeira de S. Petersburgo, em 31 de Maio de 2003, de criação de um 

espaço económico comum, um espaço comum de Liberdade, Segurança e Justiça, um 

espaço comum de Cooperação em matéria de Segurança Externa e um espaço comum de 

Investigação e Educação, incluindo os aspectos de natureza cultural, 

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Rússia e, em particular, as de 25 de 

Outubro de 2006, sobre as relações UE-Rússia na sequência do assassinato da jornalista 

Anna Politkovskaya2, de 26 de Abril de 20073, de 14 de Novembro de 2007, sobre a 

Cimeira UE/Rússia4, e a de 13 de Dezembro de 2006, sobre a Cimeira UE-Rússia realizada 

em Helsínquia, em 24 de Novembro de 20065, 

– Tendo em conta nº 5 do artigo 115º do seu Regimento, 

A. Considerando que a cooperação reforçada e as relações de boa vizinhança entre a UE e a 

Rússia se revestem de importância crucial para a estabilidade, a segurança e a prosperidade 

de toda a Europa; considerando que a celebração de um Acordo de Parceria Estratégica entre 

a UE e a Federação Russa continua a ser fundamental para o desenvolvimento e a 

intensificação da cooperação entre ambos os parceiros, não só no que se refere a questões de 

cooperação nos domínios da política, da segurança, da economia e da energia, mas também 

no que se diz respeito à observância das normas do Estado de direito, dos princípios e dos 

processos democráticos, bem como dos direitos do Homem, 

B. Considerando que, a par do seu estatuto de membro das Nações Unidas, a Rússia é membro 

de pleno direito do Conselho da Europa e da Organização para a Segurança e Cooperação na 

Europa (OSCE), tendo-se obrigado, por isso, ao respeito dos princípios da democracia e das 

eleições democráticas e da liberdade de expressão e reunião consagrados por aquelas 

organizações; considerando que esses princípios e valores formam igualmente a base da 

parceria estratégica entre a UE e a Rússia, 
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C. Considerando que o Escritório para as Instituições Democráticas e Direitos Humanos 

(ODIHR) da OSCE, na sua qualidade de guardião dos padrões internacionais em matéria 

eleitoral, teve de cancelar a missão de acompanhamento das eleições que estava prevista 

devido às graves restrições impostas aos seus observadores pelo governo russo, 

D. Considerando que o chefe da equipa de observadores da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa não registou melhoria na igualdade de acesso dos candidatos aos meios 

de comunicação social, pondo em causa a justiça do processo eleitoral; 

E.  Considerando que Mikhail Kasyanov, antigo primeiro-ministro e actual dirigente máximo da 

União Democrática Popular foi registado como candidato em 14 de Dezembro de 2007, 

tendo sido posteriormente excluído pela comissão central eleitoral, com o argumento de que 

muitas das cerca de 2 milhões de assinaturas de apoio terem sido falsificadas; considerando 

que M. Kasyanov recorreu da decisão para o supremo tribunal, que julgou o recurso 

improcedente por decisão de 6 de Fevereiro de 2008, 

F.  Considerando que, de acordo com as notícias divulgadas pelas principais forças da 

oposição, as autoridades russas, na campanha para as eleições parlamentares e 

presidenciais, exerceram uma pressão acrescida sobre os grupos oposicionistas e as 

organizações não governamentais para impedir quaisquer acções contra o presidente e o 

governo e proibir os meios de comunicação social de relatarem tais actividades, 

G.  Considerando o enfraquecimento da democracia na Rússia, especialmente pelo facto de a 

totalidade dos canais de televisão mais importantes e de a maioria das estações de rádio 

estarem sob o controlo do governo e de se verificar um acréscimo da auto-censura na 

imprensa escrita, novas restrições ao direito de promover manifestações públicas e um 

agravamento do ambiente de trabalho das organizações não governamentais, 

H.  Considerando que, em 3 de Março de 2008, o movimento "Outra Rússia", que é uma 

coligação de partidos da oposição, promoveu uma "marcha da discórdia" para protestar 

contra as eleições presidenciais russas, de 2 de Março de 2008; que as autoridades 

municipais se negaram a autorizar o protesto, argumentando que o grupo de jovens 

pró-Kremlin, "Jovem Rússia", já tinha planeado concentrações em todos os grandes locais 

de reunião na capital; e, que o movimento "Outra Rússia" decidiu levar avante a marcha, 

declarando previamente que recorreria da decisão das autoridades municipais, 

I. Considerando que diversos manifestantes oposicionistas foram detidos, quando as forças 

anti-motim e a polícia de choque, equipadas com capacetes e viseiras de protecção, 

reprimiram a multidão na Praça Turgenevskaya, no centro de Moscovo; que Nikita Belykh, 

líder do partido União das Forças de Direita, foi um dos detidos; e, que o chefe do partido 

Yabloko em S. Petersburgo, Maksim Reznik, também foi detido, 

1. Condena a utilização desproporcionada da força pela polícia, pela polícia de choque e pelas 

forças anti-motim contra os manifestantes em 3 de Março de 2008, exortando as 

autoridades a investigar esses incidentes e a processar os responsáveis; 

2. Exige a libertação imediata de todos os manifestantes que ainda se encontram detidos; 

3. Lamenta, em especial, que a campanha para as eleições presidenciais tenha sido marcada 

pelo tratamento ilegal dos candidatos da oposição; lamenta que não se tenha aproveitado as 

recentes eleições para reforçar a democracia e o Estado de direito na Rússia; 



4. Lamenta que as autoridades russas tenham considerado a planeada missão de 

acompanhamento da OSCE/ODIHR uma interferência nos assuntos internos do país; 

manifesta o seu apoio inequívoco ao importante trabalho desta missão e recorda à Rússia os 

seus compromissos e responsabilidades enquanto membro da OSCE e do Conselho da 

Europa, nos quais se inclui o respeito pelo direito de associação e pelo direito de 

manifestação pacífica; 

5. Acolhe de forma positiva o compromisso recentemente assumido pelo presidente eleito da 

Rússia de servir de garante do Estado de direito e da democracia, manifestando a esperança 

de que aquele dê prioridade ao aprofundamento das relações com a União Europeia; 

6. Exorta o recém-eleito presidente russo a rever o tratamento de figuras públicas presas 

(entre as quais, Mihail Khodorkovsky e Platon Lebedev), cuja prisão é classificada pela 

maioria dos observadores como sendo de carácter político; sublinha que isso reforçaria a 

credibilidade das autoridades russas e permitiria o reforço da parceria entre a Rússia e a 

União Europeia; 

7. Insta o Conselho e os Estados-Membros a tornarem a observância pela Rússia das 

sentenças proferidas pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem uma prioridade-chave 

no diálogo a todos os níveis com aquele país; 

8. Convida o novo presidente e o novo governo russos a criar, conjuntamente com a União 

Europeia, as condições necessárias para um início rápido das negociações sobre o novo 

Acordo de Parceria e Cooperação entre a UE e a Rússia; a este respeito, sublinha uma vez 

mais que o Estado de direito, a democracia e os direitos do Homem devem constituir uma 

parte importante de qualquer futuro acordo com a Rússia; 

9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos 

governos e parlamentos dos Estados-Membros e da Federação Russa, ao Presidente da 

Federação Russa, ao Conselho da Europa e à Organização para a Segurança e Cooperação na 

Europa. 

 


