
 
Εντάσεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας: ποιες οι αιτίες;
 

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι μόνο μια από τις
πρόσφατες πηγές εντάσεων στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας-ΕΕ. Μάθετε
περισσότερα.
 
Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας έχουν γίνει όλο και πιο τεταμένες κατά τη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας, κυρίως λόγω της παρέμβασης του Κρεμλίνου στην Ουκρανία
κατόπιν της προσάρτησης της Κριμαίας το 2014. Η υποστήριξη των αυτονομιστών της
Ανατολικής Ουκρανίας από τη Ρωσία και η στρατιωτική της επέμβαση στη Συρία έχουν
επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Άλλες πηγές εντάσεων αποτελούν οι ρωσικές
εκστρατείες παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και οι διάφορες
απόπειρες παρέμβασης στις δημοκατικές διαδικασίες της Δύσης.
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Μέλος των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας περπατά κατά μήκος των χιονισμένων συνόρων. ©AFP/Anatolii STEPANOV
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/ti-kruvei-to-mellon-gia-tin-oukrania
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/suria/20160930STO44539/i-suzitisi-stin-olomeleia-gia-tin-katastasi-sti-suria
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/parapliroforisi


Ουκρανία 
Η ΕΕ και πολλές δυτικές χώρες έχουν εκφράσει την υποστήριξη τους στην Ουκρανία
ύστερα από την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα της χώρας τον Δεκέμβριο του
2021 και τον Ιανουάριο του 2022. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της,
τονίζοντας ότι κάθε επιθετική κίνηση από τη Μόσχα θα έχει υψηλό οικονομικό και
πολιτικό αντίκτυπο.
 
Τα μέλη της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου και η ειδική επιτροπή
ασφάλειας και άμυνας διεξήγαγαν διερευνητική αποστολή στην Ουκρανία από τις 30
Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2022. 
 
 
 
Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο καταδικάζει τις ενέργειες της Ρωσίας στην
Ουκρανία και υποστηρίζει την επιθυμία της Ουκρανίας για στενότερους δεσμούς με την
ΕΕ.
 
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 29 Απριλίου 2021, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη βαθιά
του ανησυχία για την παρουσία ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της
χώρας με την Ουκρανία, καθώς επίσης και στην παρανόμως κατεχόμενη Κριμαία. Σε
περίπτωση που η ανάπτυξη των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων οδηγήσει σε εισβολή
στην Ουκρανία, η ΕΕ πρέπει να καταστήσει σαφείς τις σοβαρές συνέπειες μιας τέτοιας
παραβίασης του διεθνούς δικαίου, συμφώνησαν οι ευρωβουλευτές. Αποδοκίμασαν
επίσης την εμπλοκή των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στην έκρηξη μιας αποθήκης
όπλων στη Τσεχία το 2014 και επανέλαβαν το αίτημά τους για άμεση και άνευ όρων
απελευθέρωση του Αλεξέι Ναβάλνι.
 
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα που καλεί την ΕΕ να
αντιδράσει στις επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για
συνεργασία με μια μελλοντικά δημοκρατική χώρα.
 
Στις 16 Φεβρουαρίου 2022, σε συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, την ευρωπαϊκή
ασφάλεια και τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι ευρωβουλευτές
ζήτησαν την υιοθέτηση ενιαίας στάσης και εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την
Ουκρανία. Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα και οι επικεφαλής των
πολιτικών ομάδων εξέδωσαν επίσης δήλωση για την κατάσταση στην Ουκρανία.
 
Στις 22 Φεβρουαρίου, κορυφαίοι ευρωβουλευτές καταδίκασαν την αναγνώριση του
Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ της Ουκρανίας ως ανεξάρτητες περιοχές από τον Ρώσο
πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
 
Δύο μέρες αργότερα, η πρόεδρος του κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και οι
επικεφαλής των πολιτικών ομάδων κατήγγειλαν τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20211210IPR19223/i-rosia-na-aposurei-amesos-tis-dunameis-tis-pou-apeiloun-tin-oukrania
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210422IPR02623/rosia-stratiotiki-klimakosi-epitheseis-stin-tsechia-kai-upothesi-navalny
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210910IPR11925/to-ek-zita-nea-stratigiki-tis-ee-gia-tin-proothisi-tis-dimokratias-sti-rosia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220210IPR23007/oukrania-oi-apeiles-tis-rosias-kampanaki-gia-tin-ee-lene-oi-eurovouleutes
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220224IPR24001/oukrania-dilosi-tis-diaskepsis-ton-proedron-tou-europaikou-koinovouliou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220224IPR24001/oukrania-dilosi-tis-diaskepsis-ton-proedron-tou-europaikou-koinovouliou


κατά της Ουκρανίας και ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή έκτακτης συνόδου ολομέλειας την
1η Μαρτίου 2022.
 
Σύλληψη του Αλεξέι Ναβάλνι 
 
 
Μετά την ανάρρωσή του από τη σχεδόν μοιραία δηλητηρίασή του το 2020, ο ηγέτης της
ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2021, κατά την
επιστροφή του στη Ρωσία.
 
Τέσσερις μέρες μετά τη σύλληψή του, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της επιβολής
αυστηρότερων κυρώσεων της ΕΕ έναντι της Ρωσίας και υπέρ της άμεσης και άνευ όρων
απελευθέρωσης του Αλεξέι Ναβάλνι και όλων των ατόμων που κρατούνται σε
συνάρτηση με την επιστροφή του στη Μόσχα, είτε πρόκειται για δημοσιογράφους,
συνεργάτες της ομάδας του ή πολίτες που εξέφρασαν την υποστήριξή τους.
 
Τον Δεκέμβριο του 2021 το Κοινοβούλιο απένειμε στον Ναβάλνι το Βραβείο Ζαχάρωφ
για την Ελευθερία της Σκέψης, τιμώντας τον αγώνα του ενάντια στη διαφθορά και την
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Το βραβείο παρέλαβε η Ντάρια
Ναβάλναγια εκ μέρους του φυλακισμένου πατέρα της.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652078/EPRS_ATA(2020)652078_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210119IPR95904/navalny-to-ek-zita-simantika-austiroteres-kuroseis-kata-tis-rosias
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/zacharof-2021/20211209STO19125/aponomi-tou-vraveiou-zacharof-2021-ston-alexei-navalni
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/zacharof-2021/20211209STO19125/aponomi-tou-vraveiou-zacharof-2021-ston-alexei-navalni


Κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας 
Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, η ΕΕ επέβαλε οικονομικές κυρώσεις
ένταντι του χρηματοπιστωτικού, ενεργειακού και αμυντικού τομέα της Ρωσίας. Η
τελευταία απάντησε με αντι-κυρώσεις, επιβάλλοντας έμπαργκο στο ήμισυ περίπου των
εισαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής από την ΕΕ. Πριν τα Χριστούγεννα, οι
ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν ομόφωνα την επέκταση των κυρώσεων έως τις 31 Ιουλίου
2021. Τα μέτρα, που ανανεώνονται δύο φορές το χρόνο, έχουν επιφέρει σοβαρό πλήγμα
στη Ρωσία: έως τα τέλη του 2018, η ρωσική οικονομία εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε κατά
6% λόγω των κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ.
 
Ως απάντηση για τη δηλητηρίαση του Ναβάλνι, η ΕΕ επέβαλε επίσης κυρώσεις έναντι
Ρώσων αξιωματούχων.
 
Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, το Κοινοβούλιο ζήτησε την
επιβολή περαιτέρω ποινών στη Ρωσία για τις επιθετικές της κινήσεις ενάντια στην
Ουκρανία.
 

Διαδηλωτές έρχονται σε σύγκρουση με την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδηλωσης για τον Αλεξέι Ναβάλνι, Ιανουάριος 2021 ©Irill

KUDRYAVTSEV/AFP
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https://www.consilium.europa.eu/el/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/15/use-of-chemical-weapons-in-the-assassination-attempt-on-alexei-navalny-eu-sanctions-six-individuals-and-one-entity/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/15/use-of-chemical-weapons-in-the-assassination-attempt-on-alexei-navalny-eu-sanctions-six-individuals-and-one-entity/


Αγωγός Nord Stream 2 
Η ενέργεια αποτελεί άλλη μια πτυχή των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας και οι αντιπαραθέσεις
σχετικά με τον νέο αγωγό Nord Stream 2 έχουν αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της
Ρωσίας ως κύριου προμηθευτή ενέργειας της ΕΕ. Σε ψήφισμα που υιοθέτησαν τον
Ιανουάριο του 2021, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την ΕΕ να σταματήσει άμεσα την
ολοκλήρωση κατασκευής του αγωγού που θα ενώνει τη Ρωσία με τη Γερμανία.
 
"Η Ρωσία δε μπορεί πλέον να θεωρείται
στρατηγικός εταίρος" 
Η ΕΕ και η Ρωσία έχουν κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες σε πολλούς τομείς. Για
παράδειγμα, η Ρωσία παίζει εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την
πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Επιπλέον, τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία υποστηρίζουν τη
λύση δύο κρατών για τη διευθέτηση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης και
έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Η ΕΕ παραμένει μακράν ο
κυριότερος εμπορικός και επενδυτικός συνέταιρος της Μόσχας (αντιπροσωπεύοντας το
42% των ρωσικών εξαγωγών το 2019).
 
Σε ψήφισμα του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ωστόσο πως η Ρωσία δεν
μπορεί πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος» της ΕΕ, λόγω των ενεργειών της
ρωσικής κυβέρνησης. Οι στενότερες σχέσεις θα καταστούν δυνατές μόνο εάν η Ρωσία
συνεργαστεί πλήρως για τον τερματισμό του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία και
αρχίσει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, αναφέρει το κείμενο.
 
Μάθετε περισσότερα
Θεματολογικό δελτίο
Ενημέρωση (στα αγγλικά)
Κριτική από ευρωβουλευτές για την επίσκεψη του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ στη
Μόσχα (9 Φεβρουαρίου 2021)
Ουκρανία: ποιες είναι οι προθέσεις της Ρωσίας; (Δεκέμβριος 2021)
Οι εύθραυστες γειτονικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (Δεκέμβριος 2021)
Απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ στον Αλεξέι Ναβάλνι (Δεκέμβριος 2021)
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608629/EPRS_ATA(2017)608629_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/world/20200109STO69926/iran-pos-mporei-i-ee-na-voithisei-stin-apoklimakosi-ton-entaseon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/israil-palaistini
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180404STO00910/i-istoria-ton-diapragmateuseon-gia-tin-klimatiki-allagi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20190307IPR30737/i-rosia-de-tha-prepei-pleon-na-theoreitai-stratigikos-etairos-sumfona-me-to-ek
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/177/russia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210204IPR97118/kritiki-gia-tin-episkepsi-tou-upatou-ekprosopou-tis-ee-sti-moscha
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210204IPR97118/kritiki-gia-tin-episkepsi-tou-upatou-ekprosopou-tis-ee-sti-moscha
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698853/EPRS_ATA(2021)698853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698855/EPRS_BRI(2021)698855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2021)698823

