
 
Tensionarea relațiilor UE-Rusia: care sunt cauzele?
 
Atacul militar declanșat de Rusia în  Ucraina reprezintă doar una  dintre cauzele
tensionării relațiilor  acestei țări cu UE. Aflați mai multe din articolul nostru.
 

Relațiile dintre UE și Rusia au devenit tot mai încordate în ultimii zece ani, nu în ultimul rând din
cauza ingerințelor Kremlinului în Ucraina după anexarea Crimeei din 2014. Sprijinul dat de
guvernul rus separatiștilor din estul Ucrainei și intervenția militară a Rusiei în Siria nu au făcut
decât să exacerbeze situația. O altă sursă de tensiune sunt campaniile de dezinformare și
atacurile cibernetice, ca și încercările de ingerințe în procesele democratice din statele de la
vest de Rusia.
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Soldat al forțelor armate ucrainene în apropierea liniei frontului din regiunea Lugansk, 21 ianuarie  2022  ©AFP/Anatolii STEPANOV
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/ucraina
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/siria/20160930STO44539/iadul-pe-pamant-parlamentul-despre-implicarea-rusiei-in-conflictul-din-siria
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/dezinformarea


Ucraina 
UE și alte state vestice au promis ajutor Ucrainei urmare a concentrării de trupe rusești la
granițele acestei țări în decembrie 2021 și ianuarie 2022. Într-o rezoluție adoptată în decembrie
2021 Parlamentul European a cerut Rusiei să-și retragă trupele care amenință Ucraina și a
adăugat că orice agresiune din partea Moscovei va avea un cost economic și politic ridicat.
 
 
Membri ai comisiei pentru afaceri externe și ai subcomisiei pentru apărare și securitate s-au
deplasat într-o misiune de informare la fața locului în Ucraina între 30 ianuarie și 1 februarie
2022.
 
 
Nu de puține ori Parlamentul a respins ingerințele rusești în această țară și susține dorința
Ucrainei de a avea legături mai strânse cu UE.
 
 
 
Într-o rezoluție adoptată pe 29 aprilie 2021, Parlamentul a exprimat îngrijorare legată de
masarea de trupe la granița cu Ucraina și în peninsula ocupată ilegal Crimeea. Parlamentarii au
avertizat că prețul va fi mare în cazul unei invazii rusești a Ucrainei. Aceștia au condamnat și
implicarea serviciilor secrete ruse în explozia unui depozit de muniție din Cehia în 2014, și au
cerut din nou eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalnîi.
 
 
Pe 15 septembrie 2021 Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care se afirmă că UE trebuie să
respingă politicile agresive, dar să pună, concomitent, bazele cooperării cu o viitoare Rusie
democratică.
 
 
Deputații europeni au cerut un răspuns unitar și și-au exprimat susținerea pentru Ucraina într-o
dezbatere privind relațiile UE-Rusia, securitatea europeană și amenințarea militară a Rusiei
împotriva Ucrainei ce a avut loc pe 16 februarie 2022. Totodată, președintele Parlamentului,
Roberta Metsola și liderii grupurilor politice au emis o declarație cu privire la situația din Ucraina
. 
 
 
 
Pe 22 februarie lideri ai deputaților din Parlamentul European au condamnat recunoașterea de
către președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor Donețk și Lugansk din Ucraina.
 
 
 
Pe 24 februarie președintele Parlamentului, Roberta Metsola, și șefii grupurilor politice au
denunțat atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei la câteva ore de la începerea acestuia și au
anunțat o sesiune plenară extraordinară pe 1 martie.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211210IPR19223/rusia-trebuie-sa-si-retraga-imediat-fortele-care-ameninta-ucraina
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220131IPR22207/european-parliament-delegation-ends-visit-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210422IPR02623/rusia-pe-deplange-concentrarea-de-forte-militare-atacul-din-cehia
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210910IPR11925/meps-call-for-new-eu-strategy-to-promote-democracy-in-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220210IPR23007/pe-amenintarile-rusiei-impotriva-ucrainei-semnal-de-alarma-pentru-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220216IPR23409/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220224IPR24001/declaratia-liderilor-parlamentului-european-cu-privire-la-ucraina
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220224IPR24001/declaratia-liderilor-parlamentului-european-cu-privire-la-ucraina


Arestarea lui Alexei Navalnîi 
Recuperat după otrăvirea ce i-a fost aproape fatală, Alexei Navalnîi a fost reținut imediat la
întoarcerea în Rusia pe 17 ianuarie 2021.
 
 
Într-o rezoluție adoptată la patru zile după arestare, Parlamentul a cerut sancțiuni mai severe
împotriva Rusiei, cât și eliberarea imediată și necondiționată a lui Navalnîi și a tuturor celor
reținuți în legătură cu întoarcerea acestuia la Moscova.
 
 
În decembrie 2021 Parlamentul European a acordat Premiul Saharov pentru libertate de
gândire lui Navalnîi pentru lupta sa împotriva corupției și pentru denunțarea abuzurilor
Kremlinului împotriva drepturilor omului. Premiul a fost acceptat de Daria Navalnîi în numele
tatălui său aflat în închisoare.
 
Sancțiunile UE împotriva Rusiei 
De la anexarea Crimeei în 2014, sancțiunile economice ale UE împotriva Rusiei țintesc
sectoarele financiar, de apărare și al energiei. Rusia a răspuns la rândul ei cu sancțiuni,
interzicând aproape jumătate din importurile agro-alimentare din blocul comunitar. Înainte de

 Protestatarii se confruntă cu polițiștii în timpul unui miting în sprijinul liderului opoziției, Alexei Navalnîi ©Irill KUDRYAVTSEV/AFP
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http://www.europarl.europa.eu/../RegData/etudes/ATAG/2020/652078/EPRS_ATA(2020)652078_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210119IPR95904/parlamentul-solicita-sanctiuni-ue-mult-mai-severe-impotriva-rusiei
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/saharov-2021/20211209STO19125/premiul-saharov-2021-parlamentul-il-omagiaza-pe-alexei-navalnii
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/saharov-2021/20211209STO19125/premiul-saharov-2021-parlamentul-il-omagiaza-pe-alexei-navalnii
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/ukraine-crisis/


Crăciun, liderii UE au decis în unanimitate să prelungească sancțiunile până pe 31 iulie 2021.
Măsurile, care se reînnoiesc de două ori pe an, au lovit puternic Rusia: se presupune că până
spre sfârșitul lui 2018 economia acesteia se redusese cu 6% urmare a sancțiunilor UE și ale
SUA. 
 
 
UE a impus sancțiuni și împotriva unor oficiali ruși ca răspuns la otrăvirea lui Navalnîi.
 
 
Printr-o rezoluție adoptată în decembrie 2021 Parlamentul a cerut sancțiuni suplimentare în
cazul unei agresiuni ruse împotriva Ucrainei.
 
Nord Stream 2 
Un alt aspect al relațiilor UE-Rusia îl reprezintă energia. Controversa legată de noua conductă
Nord Stream 2 a evidențiat influența pe care o are Rusia ca principal furnizor de energie al
Uniunii. Într-o rezoluție adoptată în ianuarie 2021, deputații europeni au cerut UE să oprească
imediat lucrările la conducta de gaze ce ar lega Germania direct de Rusia.
 
Rusia nu mai este un „partener strategic” 
Există numeroase domenii în care UE și Rusia au interese și preocupări comune. De exemplu,
Rusia a jucat un rol constructiv în negocierile privind acordul nuclear cu Iranul, atât UE cât și
Rusia pledează pentru o soluție ce implică două state pentru rezolvarea conflictului israelo-
palestinian și ambele sunt semnatare ale Acordului de la Paris privind clima. UE rămâne de
departe cel mai mare partener comercial și de investiții al Moscovei (reprezentând 42% din
exporturile ruse în 2019). 
 
 
Totuși, în lumina acțiunilor autorităților de la Kremlin, Rusia nu mai poate fi considerată un
„partener strategic”, fapt statuat de o rezoluție a Parlamentului European din martie 2019.
Reluarea relațiilor apropiate va fi posibilă doar dacă Rusia cooperează deplin pentru încheierea
războiului din estul Ucrainei și începe să respecte legile internaționale, afirmă textul rezoluției.
 
Relațiile UE-Rusia
Fișă informativă
Europarlamentarii condamnă decizia autorităților ruse de a expulza trei diplomați UE (EN)
(8/02/2021)
Europarlamentarii critică vizita Înaltului Reprezentant al UE pentru policită externă la Moscova
(EN) (9/02/2021)
Briefing
Studiu: Plănuiește Rusia un nou conflict în Ucraina (EN) (decembrie 2021)
UE și Rusia: o vecinătate fragilă (ce cred think-tankurile) (EN) (decembrie 2021)
Laureatul Premiului Saharov 2021: Alexei Navalnîi (EN, FR, ES, DE, IT, PL) (decembrie 2021)
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http://www.europarl.europa.eu/../RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/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/RegData/etudes/ATAG/2017/608629/EPRS_ATA(2017)608629_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/world/20200109STO69926/iran-poate-ue-sa-detensioneze-situatia
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/israel-si-palestina
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/israel-si-palestina
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180404STO00910/infografic-istoria-negocierilor-pentru-combaterea-schimbarilor-climatice
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/177/russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97118/meps-criticise-visit-of-eu-foreign-policy-chief-to-moscow
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97118/meps-criticise-visit-of-eu-foreign-policy-chief-to-moscow
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652030/EPRS_BRI(2020)652030_EN.pdf
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

