
 
Az EU és Oroszország kapcsolata: a feszültség
forrásai
 
Oroszország katonai támadása az ukrán határon csak egyike a feszültségforrásoknak az
EU–Oroszország kapcsolatokban. Összefoglaltuk a súrlódások okait.
 

Az EU és Oroszország kapcsolata egyre feszültebbé vált az elmúlt évtizedben, ennek oka
azonban nem csupán a Krím-félsziget 2014-es orosz megszállása. A helyzeten súlyosbított,
mikor az orosz kormány támogatta a kelet-ukrajnai szeparatistákat, majd Oroszország katonai
fellépését Szíriában. A két fél közötti feszültség további forrása Oroszország dezinformációs
kampányai és kibertámadásai, amelyekkel beavatkozna a nyugati demokratikus folyamatokba.
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Az ukrán katonai erők egyik katonája a frontvonalon a kelet-luganszki régióban 2022. január 21-én.  ©AFP/Anatolii STEPANOV
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/ukrajna-europai-jovo
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/sziria/20160930STO44539/foldi-pokol-a-sziriai-haborurol-es-az-orosz-fellepesrol-vitaztak-az-ep-ben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/sziria/20160930STO44539/foldi-pokol-a-sziriai-haborurol-es-az-orosz-fellepesrol-vitaztak-az-ep-ben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/felretajekoztatas
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/felretajekoztatas


Ukrajna 
 
Az EU és számos nyugati ország támogatást ígért Ukrajnának, miután Oroszország 2021
decemberében és 2022 januárjában fokozta katonai jelenlétét az orosz-ukrán határ mentén. Az
Európai Parlament 2021 decemberében elfogadott állásfoglalásában felszólította
Oroszországot, hogy vonja ki Ukrajnát fenyegető csapatait, és közölte: Moszkva minden
agressziójának magas gazdasági és politikai ára kell, hogy legyen.
 
 
A Parlament külügyi szakbizottságának, valamint biztonsági és védelmi albizottságának tagjai
2022. január 30. és február 1-je között tényfeltáró látogatást tettek Ukrajnába.
 
 
Nem ez az első alkalom, hogy a Parlament fellép az orosz beavatkozás ellen az országban, és
támogatja Ukrajna vágyát az EU-val való szorosabb kapcsolatokra.
 
 
 
A 2021. április 29-i szavazás során a Parlament súlyos aggodalmának adott hangot amiatt,
hogy az orosz hadsereg nagy számban felvonult az ukrán határ közelében és az illegálisan
elfoglalt Krím-félszigeten. A képviselők leszögezték, hogy Oroszország súlyos árat fizethet, ha
megszállná Ukrajnát. Elítélték az orosz hírszerző szolgálatok részvételét a csehországi
lőszerraktár 2014-es robbanásában, és ismételten Alekszej Navalnij azonnali és feltétel nélküli
szabadon bocsátására szólítottak.
 
 
 
A következő napon a Parlament, a Tanács és a Bizottság elnöke is elítélte Oroszország azon
döntését, amely megtiltotta nyolc uniós polgár - köztük David Sassoli, az Európai Parlament
elnöke - belépését az országba. A beutazási tilalomra reagálva Sassoli elnök a Twitteren ezt
írta: „Semmilyen szankció vagy megfélemlítés nem akadályozza meg az Európai Parlamentet
vagy engem abban, hogy megvédjük az emberi jogokat, a szabadságot és a demokráciát.”
 
 
2021. szeptember 15-én a Parlament állásfoglalást fogadott el, mely szerint az EU-nak fel kell
lépnie az agresszív politikai törekvésekkel szemben és meg kell alapoznia együttműködését a
jövőbeli demokratikus Oroszországgal.
 
 
A képviselők egységes válaszadásra szólítottak, és támogatásukat fejezték ki Ukrajna iránt az
EU–Oroszország kapcsolatokról, az európai biztonságról és Oroszország Ukrajnával szembeni
katonai fenyegetettségéről szóló 2022. február 16-i vita során. Roberta Metsola, a Parlament
elnöke és a képviselőcsoportok vezetői szintén nyilatkozatot adtak ki az ukrajnai helyzetről.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211210IPR19223/oroszorszagnak-azonnal-vissza-kell-vonnia-ukrajnat-fenyegeto-csapatait
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20211210IPR19223/oroszorszagnak-azonnal-vissza-kell-vonnia-ukrajnat-fenyegeto-csapatait
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210422IPR02623/oroszorszag-az-ep-eliteli-a-csehorszagi-tamadast-es-navalnij-bebortonzeset
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210430IPR03220/russia-eu-presidents-condemn-russian-sanctions-against-eu-nationals
https://twitter.com/EP_President/status/1388194050713559045
https://twitter.com/EP_President/status/1388194050713559045
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210910IPR11925/unios-strategia-kell-az-orosz-demokracia-elomozditasara
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220210IPR23007/ukrajna-orosz-fenyegetese-ebreszto-europa-szamara-mondjak-a-kepviselok
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders


Február 22-én a vezető EP-képviselők határozottan elítélték, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök
független egységként ismeri el Ukrajna Donyeck és Luhanszk megyéinek nem kormány által
ellenőrzött területeit. Két nappal később Roberta Metsola, a Parlament elnöke és a
képviselőcsoportok vezetői az eseményt követő néhány órán belül elítélték Oroszország
Ukrajna elleni katonai támadását, és március 1-jére rendkívüli plenáris ülést hirdettek.
 

Alekszej Navalnij letartóztatása 
 
Miután 2020-ban felépült egy majdhogynem végzetes mérgezésből, Alekszej Navalnijt őrizetbe
vették, amikor 2021. január 17-én visszatért Oroszországba.
 
 
Négy nappal a letartóztatását követően a Parlament elfogadott állásfoglalásában szigorúbb
uniós szankciókra szólított fel Oroszországgal szemben, valamint követelte Alekszej Navalnij és
a moszkvai visszatérése miatt őrizetbe vett személyek azonnali és feltétel nélküli szabadon
bocsátását.
 
 

Tüntetők ütköznek össze rohamrendőrökkel a január 23-án Moszkvában tartott, Navalnij támogatását szolgáló tüntetésen. ©Irill

KUDRYAVTSEV/AFP
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220224IPR24001/ukrajna-a-parlament-vezetoinek-allasfoglalasa
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220224IPR24001/ukrajna-a-parlament-vezetoinek-allasfoglalasa
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220224IPR24001/ukrajna-a-parlament-vezetoinek-allasfoglalasa
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652078/EPRS_ATA(2020)652078_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210119IPR95904/a-parlament-sokkal-szigorubb-unios-szankciokat-var-oroszorszag-ellen


2020 decemberében a korrupció és a Kreml emberi jogi visszaélései ellen küzdő Navalnijnak
ítélte az Európai Parlament a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat. A díjat Daria
Navalnaya vette át bebörtönzött apja nevében.
 
 
 
Szankciók Oroszország ellen 
 
A Krím-félsziget 2014-es megszállása óta az EU gazdasági szankciókkal sújtja Oroszország
pénzügyi-, védelmi- és energiaszektorát, melyekre Oroszország ellenszankciókkal reagált és
importtilalmat rendelt el az élelmiszer behozatal mintegy felére. Karácsony előtt az EU vezetői
egyhangú döntést hoztak arról, hogy a szankciókat 2021. július 31-ig meghosszabbítják. Az
évente kétszer megújított intézkedések komoly csapást jelentettek Oroszországra: 2018 végére
gazdasága vélhetően 6%-kal lett kisebb az EU és az USA szankciói miatt.
 
 
Az EU Navalnij megmérgezésére reagálva orosz tisztviselőkkel szemben is szankciókat
vezetett be.
 
 
A Parlament 2021 decemberében elfogadott állásfoglalásában további szankciókat sürget az
Ukrajna elleni orosz agresszió miatt.
 
 
 
Északi Áramlat 2 
 
Az új Északi Áramlat 2 körüli viták rávilágítottak, milyen nagy a fő energiaforrást biztosító
Oroszország befolyása az EU felett. A január 21-i állásfoglalásban az EP-képviselők
felszólították az EU-t, hogy haladéktalanul hagyjon fel a Németországot közvetlenül
Oroszországhoz kötő vezetékek körüli ellentmondásos munkával. 
 
 
 
Többé nem stratégiai partner 
 
A feszültségek ellenére több olyan terület is létezik, ahol az EU-nak és Oroszországnak közös
érdekei vannak. Oroszország például fontos szerepet játszott az iráni nukleáris megállapodásról
folytatott tárgyalásokban, és mind az EU, mind Oroszország két állami megoldást szorgalmaz
az izraeli-palesztin konfliktus esetében. Mindketten aláírták a párizsi klímaegyezményt is. Az EU
emellett továbbra is Moszkva legnagyobb kereskedelmi és befektetési partnere (2019-ben az
orosz export 42%-át tette ki).
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szaharov-2021/20211209STO19125/szaharov-dijjal-ismerte-el-a-parlament-alekszej-navalnij-munkajat
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hu/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/hu/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.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608629/EPRS_ATA(2017)608629_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200109STO69926/iran-can-the-eu-help-to-defuse-the-situation
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/intezmenyek-kulkapcsolatok
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180404STO00910/infografika-a-klimatargyalasok-tortenete


Az orosz kormány lépéseit tekintve Oroszország azonban már nem tekinthető „stratégiai
partnernek” – állapította meg az Európai Parlament 2019 márciusi állásfoglalása. A szorosabb
kapcsolatok csak akkor lehetségesek, ha Oroszország teljes mértékben együttműködik a kelet-
ukrajnai háború befejezésében és elkezdi tiszteletben tartani a nemzetközi jogot – áll a
szövegben.
 
További információ
Oroszország  új konfliktust tervez Ukrajnában? (2021.12., angolul)
Az EU és Oroszország: törékeny szomszédság (2021.12., angolul)
Ismertető az EU és Oroszország kapcsolatáról
2021. évi Szaharov-díjas: Alekszej Navalnij (2021.12.)
Sajtóközlemény - A képviselők bírálták az Unió külügyi vezetőjének moszkvai látogatását
(2021.02.09.)
Sajtóközlemény - Az EP-képviselők elítélik az orosz hatóságok döntését a diplomaták
kiutasításáról (2021.02.08., angolul)
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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/factsheets/hu/sheet/177/russia
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document/EPRS_ATA(2021)698823
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210204IPR97118/a-kepviselok-biraltak-az-unio-kulugyi-vezetojenek-moszkvai-latogatasat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210204IPR97118/a-kepviselok-biraltak-az-unio-kulugyi-vezetojenek-moszkvai-latogatasat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats

