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Shrnutí
Vztahy Evropské unie s Ruskou federací se začaly utvářet po rozpadu Sovětského svazu na konci
roku 1991. O tři roky později byla podepsána Dohoda o partnerství a spolupráci, která poskytla
rámec pro politický dialog EU a Ruska. Na základě této dohody se pravidelně konaly summity
EU-Rusko a jednání na nižší politické či úřednické úrovni a postupně byly také specifikovány oblasti
společného zájmu. V roce 2008 bylo podepsáno Partnerství pro modernizaci, které bylo zaměřené
především na ekonomické vztahy EU a Ruska. Probíhala také jednání o nové dohodě o partnerství
a spolupráci. EU a Rusko se snažily vystupovat jako strategičtí partneři a měly dobré sousedské
vztahy. EU však již v této době poukazovala na zhoršující se stav demokracie v Rusku.
Zlomovým okamžikem ve vzájemných vztazích byla protiprávní anexe Krymu v roce 2014 a
následná podpora separatistických hnutí na východní Ukrajině ze strany Ruska. EU tyto aktivity
odsoudila, přistoupila k omezujícím opatřením a pozastavila konání pravidelných summitů i
jednání o bezvízovém styku. Zároveň usilovala o zprostředkování dialogu mezi Ukrajinou a Ruskem.
Ačkoliv byly v letech 2014 a 2015 podepsány dohody v Minsku, které měly vést ke stabilizaci
situace na Ukrajině, jednání zúčastněných stran vedlo k dalším konfliktům. EU tak postupně
zpřísňovala omezující opatření a uznala, že bude potřeba vytvořit novou společnou strategii vůči
Rusku.
Další vnitro- i zahraničněpolitické aktivity ruského režimu, jako například zapojení do války v Sýrii,
útok na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala na území Spojeného království, údajný pokus
o vraždu opozičního aktivisty Alexeje Navalného, vytváření napětí na hranicích s Ukrajinou,
kybernetické útoky a šíření dezinformací pak vedly ke zpřísňování omezujících opatření ze strany
EU, včetně nových sankcí proti šíření a používání chemických zbraní a sankcí v oblasti lidských práv.
V roce 2019 pak Evropský parlament ve svém usnesení uvedl, že Rusko již není možné považovat
za strategického partnera.
V únoru 2021 se vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku sešel v Moskvě
s ruským ministrem zahraničí. Po této schůzce uvedl, že Rusko směřuje ke státu s neliberálně
demokratickým režimem, odpojuje se od Evropy a demokratické hodnoty považuje za existenční
hrozbu. Vztah EU k Rusku se začal řídit principy „aktivně čelit, bránit šíření a angažovat se“. Spolu
s pěti hlavními zásadami stanovenými v roce 2016 tak toto heslo představuje aktuální přístup EU
k Rusku, jehož některé aktivity jsou ze strany EU rovněž vnímány jako hrozba. V dubnu 2021, také
ve světle událostí spojených s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích, pak Evropský parlament
vyzval Komisi, vysokého představitele a Radu, aby vypracovali novou strategii EU s Ruskem.
Přes výše uvedené jsou však EU a Rusko provázané především obchodem s energetickými
surovinami. EU rovněž vnímá nutnost pokračování spolupráce v dílčích oblastech společného
zájmu, jako je například boj s klimatickými změnami či oblast výzkumu a vzdělávání.
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Úvod
Tento text přináší chronologický přehled strategických dokumentů EU ve vztahu k Rusku a
summitů, které se vzájemným vztahům od počátku 90. let 20. století věnovaly. Práce tak poskytuje
přehled změny postoje EU k Rusku v návaznosti na proběhlé vnitro- i zahraničněpolitické události.
Vztahy Evropské unie a Ruské federace se začaly vyvíjet po rozpadu Sovětského svazu na konci
roku 1991. Počátky vztahů byly založeny na úsilí vytvořit mimo jiné institucionální rámec
pro spolupráci, a to jak v oblasti ekonomických vztahů či činností ve společném zájmu, tak
i v politickém dialogu. V průběhu následujících let byly oblasti společného zájmu blíže
specifikovány a zástupci EU a Ruska jednali o nové dohodě o spolupráci. Ještě v roce 2005 byly
jejich vztahy označovány za dobré a byly považovány za strategické partnery. EU však již v této
době vnímala oslabení demokracie v Rusku. Zlomovým okamžikem byla politická krize na Ukrajině
na začátku roku 2014, která postupně vedla k protiprávní anexi poloostrovu Krym Ruskem a k další
krizi na východě Ukrajiny. Vzhledem k jednání Ruska Unie přistoupila k pozastavení pravidelných
vrcholných schůzek a k omezujícím opatřením, která jsou v platnosti dodnes. Zároveň však
usilovala o zprostředkování dialogu mezi Ukrajinou a Ruskem. Ke konci roku 2014 si již byla EU
vědoma, že bude nutné přehodnotit její politiku vůči Rusku. Vlivem dalších událostí se vztahy mezi
EU a Ruskem stále zhoršovaly. Unie přistupovala k dalším omezujícím opatřením, která však
nevedla k žádoucí změně v jednání Ruska na mezinárodní scéně. Nyní se přístup EU k Rusku řídí
principy „aktivně čelit, bránit šíření a angažovat se“ a pěti zásadami stanovenými v roce 2016.
Některé aktivity Ruska jsou v EU považovány za hrozbu. Vzájemná spolupráce je tak omezena
na několik dílčích oblastí společného zájmu a na obchod s energetickými surovinami.

Počátky vzájemných vztahů
Dohoda o partnerství a spolupráci
Po rozpadu Sovětského svazu na konci roku 1991 stály vztahy mezi Evropským
společenstvím/Evropskou unií (ES/EU)a nově utvořenou Ruskou federací na novém začátku,
ačkoliv první Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci byla mezi oběma stranami podepsána
již v prosinci 1989. V roce 1994 byla podepsána Dohoda o partnerství a spolupráci (Partnership and
Cooperation Agreement, PCA), která vstoupila v platnost o tři roky později a stala se rámcem pro
vztahy mezi ES/EU a Ruskou federací (dále jen „Rusko“). Hlavní cíle dohody byly tyto:

1



prohloubení politického dialogu;



podpora obchodu a investic a harmonické hospodářské vztahy;



posílení politických a hospodářských svobod;



podpora úsilí Ruska o upevnění jeho demokracie a dokončení přechodu k tržnímu
hospodářství;



vytvoření základu pro hospodářskou, sociální, finanční a kulturní spolupráci;



podpora činnosti ve společném zájmu;



poskytnutí vhodného rámce pro postupné zapojování Ruska do širší oblasti spolupráce
v Evropě;



vytvoření nezbytných podmínek pro budoucí zřízení zóny volného obchodu mezi EU
a Ruskem.1

Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:21997A1128(01)&from=CS.
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Obecnou zásadou mělo být dodržování zásad demokracie a lidských práv. Dvakrát ročně se měly
konat summity EU–Rusko, a to střídavě v Bruselu a na území Ruska. Na ministerské úrovni byla
ustavena Rada pro spolupráci, kterou tvořili ministři Ruska a členských států EU a evropský komisař
pro danou agendu. Na úrovni vyšších úředníků pak měla probíhat pravidelná jednání v oblastech
společného zájmu, jako byly např. oblasti energetiky, lidských práv a migrace. Pravidelně také
zasedala Stálá rada pro partnerství na úrovni ministrů zahraničních věcí nebo jiných sektorově
příslušných ministrů.2 Politický dialog měl rovněž probíhat na parlamentní úrovni.3 Dohoda byla
uzavřena na období deseti let a měla být pravidelně prodlužována. V roce 2003 se na summitu
v Petrohradě EU a Rusko dohodly na prohloubení vztahů ve čtyřech společných prostorech:
1. společný hospodářský prostor;
2. společný prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti;
3. společný prostor vnější bezpečnosti;
4. společný prostor vědy a výzkumu, včetně oblasti kultury.4
O dva roky později byly na moskevském summitu přijaty plány (tzv. „Road Maps“), které blíže
specifikovaly cíle v každé z výše uvedených oblastí a nástroje potřebné k jejich dosažení. Vzhledem
k tomu, že existující právní úprava neodpovídala cílům, započala v roce 2008 jednání o nové
dohodě mezi EU a Ruskem, která by nahradila dohodu z roku 1994 a zaměřila by se na možnosti
volného obchodu a bezvízového styku mezi EU a Ruskem. Jednání o nové dohodě však byla v roce
2012 zastavena. V roce 2008 bylo rovněž během summitu v Rostovu na Donu vydáno společné
prohlášení o Partnerství pro modernizaci soustřeďující se především na hospodářský aspekt
spolupráce. Jeho přínosem měly být ekonomické a institucionální reformy v Rusku financované
např. Evropskou investiční bankou.
Usnesení Evropského parlamentu, květen 2005
Dne 26. května 2005 přijal Evropský parlament (dále také „EP“) usnesení, ve kterém uvedl, že mezi
EU a Ruskem jsou dobré sousedské vztahy, které musí vycházet ze společných hodnot, jako jsou
lidská práva, tržní ekonomika, právní řád a demokracie. Dle Usnesení Rusko „zdůrazňuje význam
multilateralismu a vidí své úplné zapojení do OSN, skupiny G8 a Rady Evropy jako základní kámen
své zahraniční politiky“5. EP uznává význam Ruska jako partnera EU v rámci pragmatické
spolupráce i „záměr působit jako strategičtí partneři na mezinárodní scéně i ve vzájemném
sousedství“6. Vyzval členské státy, aby v rámci dvoustranných vztahů s Ruskem podporovaly
společné postoje EU. Zhodnotil také čtyři společné prostory, kterým má být věnována zvláštní
pozornost (viz výše). Zároveň však konstatoval, že demokracie byla v Rusku oslabena a pokud se
tato situace nezmění, bude vývoj partnerství mezi Ruskem a EU obtížnější. Odmítl také zahraniční
politiku zaměřenou na vytváření sfér vlivu a vyzval Rusko, aby nepovažovalo rozšiřování
demokracie ve svém sousedství za ohrožení svého postavení. Apeloval také na Rusko, aby
2

Stálá rada pro partnerství (dále jen „PPC“) byla základním pracovním a koordinačním orgánem, který pracoval
na rozvoji a implementaci společné agendy. Jedním z témat, která byla pravidelně projednávána v rámci PPC, bylo
uvolnění vízových pravidel vedoucí až k zavedení bezvízového styku, o které ruská strana usilovala. Závěry PPC z května
2011 k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10428-2011-INIT/en/pdf; z října 2011
k dispozici na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15459-2011-INIT/en/pdf; a z října 2012 k dispozici
na: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14618-2012-INIT/en/pdf.
3
RUSSELL, Martin. The EU and Russia.
4
Rusko. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9130/sekce/rusko/.
5
Vztahy mezi EU a Ruskem. Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Ruskem (2004/2170(INI)).
Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20050207+0+DOC+PDF+V0//CS, s. 2., písm. C.
6
Tamtéž, s. 2., bod 1.
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„přestalo využívat státem kontrolované společnosti působící v oblasti energetiky jako nástroj
politického nátlaku na sousední země“7.
Summity EU–Rusko
Od roku 1997 proběhlo 32 summitů EU–Rusko, kterých se za ruskou stranu účastnil prezident
Ruské federace a ze strany EU předsedové Evropské rady a Evropské komise. V roce 2014 byly však
ze strany EU summity prozatímně ukončeny. Níže je uveden přehled posledních osmi summitů.
25. summit EU–Rusko, Rostov na Donu, 31. 5. – 1. 6. 2010
 Dohoda o iniciativě „Partnerství pro modernizaci“ (viz výše);
 diskuse o opatřeních pro překonání celosvětové finanční krize, íránském jaderném
programu a uspořádání vztahů na Blízkém východě.8
26. summit EU–Rusko, Brusel, 7. 12. 2010
 Oficiální oznámení dokončení rozhovorů o přistoupení Ruské federace ke Světové
obchodní organizaci (WTO);
 stanovení milníků příprav uvolnění vízového režimu pro krátké cesty ruských občanů
do EU;
 diskuse o energetické bezpečnosti, energetické spolupráci a euro–atlantické bezpečnosti.9
27. summit EU–Rusko, Nižnij Novgorod, 9. – 10. 6. 2011
 Pozornost upřena především na obchodní a ekonomickou spolupráci, uvolnění vízového
styku, vstup Ruska do WTO;
 přípravy nové rámcové dohody EU a Ruské federace;
 diskuse o aktuálním vývoji na Středním východě a v severní Africe.10
28. summit EU–Rusko, Brusel, 14. – 15. 12. 2011
 Rekapitulace úspěchů v uplynulém roce – dokončení vyjednávání o vstupu Ruska do WTO,
spuštění první fáze výstavby plynovodu Nord Stream;
 spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti, uvolnění vízového styku, finanční
a ekonomická situace eurozóny;
 debata o třetím energetickém balíčku EU.11
29. summit EU–Rusko, Petrohrad, 3. – 4. 6. 2012
 Spolupráce v energetickém sektoru, zjednodušení vízových pravidel, obchodní
a ekonomické vztahy po vstupu Ruska do WTO, vývoj v eurasijské integraci a implementace
iniciativy „Partnerství pro modernizaci“;
 situace v severní Africe a na Středním východě.12
30. summit EU–Rusko, Brusel, 20. – 21. 12. 2012
 Obchodní a ekonomické vztahy, oblast energetického sektoru, implementace iniciativy
„Partnerství pro modernizaci“, možnosti zavedení bezvízového styku;
 mezinárodní agenda;
 prezident Putin vyjádřil rozčarování ohledně třetího energetického balíčku EU.13
7

Tamtéž, s. 7., bod 35.
EU-Russia summit has taken place in Rostov-on-Don. Dostupné z: https://russiaeu.ru/en/russia-eu-summit-rostovdon-31-may-%E2%80%93-1-june-2010.
9
Russia-EU summit held in Brussels. Dostupné z: https://russiaeu.ru/en/news/russia-eu-summit-held-brussels.
10
Russia-EU summit held in Nizhny Novgorod. Dostupné z: https://russiaeu.ru/en/news/russia-eu-summit-heldnizhny-novgorod.
11
Russia-EU Summit. Dostupné z: https://russiaeu.ru/en/news/russia-eu-summit.
12
Russia-EU Summit. Dostupné z: https://russiaeu.ru/en/news/russia-eu-summit-0.
13
Russia-EU summit. Dostupné z: https://russiaeu.ru/en/news/russia-eu-summit-1.
8
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31. summit EU–Rusko, Jekatěrinburg, 3. – 4. 6. 2013
 Obchodní, ekonomické a humanitární vztahy, možnosti zlepšení právního rámce pro vztahy
EU s Ruskem;
 přípravy nové základní dohody mezi EU a Ruskem s ohledem na vznikající eurasijskou
integraci;
 situace v Sýrii.14
32. summit EU–Rusko, Brusel, 28. 1. 2014
 z iniciativy EU proběhla soukromá setkání ruského prezidenta Vladimira Putina
s předsedou Evropské rady Hermanem Van Rompuyem a předsedou Evropské komise José
Manuelem Barrosou;
 přijetí Společného prohlášení Ruska a EU o boji s terorismem15.16
Ve svém prohlášení po summitu v lednu 2014 hovořil předseda Evropské komise José Manuel
Barroso o tom, že EU a Rusko potřebují vzájemné porozumění a důvěru, a poznamenal, že je
potřeba změnit perspektivu „zisk pro jeden region = ztráta pro ten druhý“17. Naopak, EU a Rusko
získají přístupem založeným na spolupráci. Další summit měl proběhnout v červnu 2014 v Soči,
z rozhodnutí EU se však již nekonal a pořádání summitů EU–Rusko bylo pozastaveno (viz níže).18
Společná deklarace o Východním partnerství
V květnu 2009 byla v Praze přijata Společná deklarace o Východním partnerství19. Hlavním cílem
bylo vytvoření podmínek pro urychlení politického sblížení a další hospodářskou integraci mezi EU
a zeměmi Východního partnerství, a to prostřednictvím rozvoje zvláštního východního rozměru
v rámci evropské politiky sousedství. Měly být podporovány politické a socioekonomické reformy
usnadňující sbližování s EU, tak aby bylo dosaženo stability, bezpečnosti a prosperity EU,
partnerských zemí i celé Evropy. Zároveň měly být vytvořeny předpoklady pro legislativní
a regulační sbližování pro ty partnerské země, které se chtěly přibližovat Evropské unii.20 Tuto
iniciativu silně kritizoval tehdejší ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který prohlásil, že Východní
partnerství je netransparentní a že Západ by neměl usilovat o „vystrnadění Ruska“ z regionu.21
Dále uvedl, že „[Rusko] je obviňováno z toho, že si udržuje sféry vlivu. Co je však Východní
partnerství, když ne pokus EU rozšířit svoji sféru vlivu […]?“22
Na základě Deklarace byly postupně projednány dohody o přidružení s Ukrajinou, Gruzií,
Moldavskem a Arménií. Po ruském nátlaku se však představitelé Ukrajiny a Arménie rozhodli
dohodu nepodepsat. Na Ukrajině byly přípravy podpisu zastaveny údajně z důvodu bezpečnosti
a nutnosti lepší přípravy na ekonomické dopady přidružení. Jak uvedl tehdejší ukrajinský prezident
14

Russia-EU summit in Yekaterinburg. Dostupné z: https://russiaeu.ru/en/news/russia-eu-summit-yekaterinburg.
Text dokumentu k dispozici na:
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/140835.pdf
16
Russia-EU Summit. Dostupné z: https://russiaeu.ru/en/news/russia-eu-summit-2.
17
Statement by President Barroso following the EU-Russia Summit. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_14_66.
18
Institucionální rozměr vztahů EU–Rusko do roku 2006 je podrobněji popsán ve studii Parlamentního institutu č.
3.053. Viz: ŠTĚRBA, Václav. Evropská unie a Rusko (Před summitem v Helsinkách 24. 11. 2006) [online].
19
Na straně zemí Východního partnerství byla deklarace podepsána zástupci Arménské republiky, Ázerbájdžánské
republiky, Běloruské republiky, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny. Text deklarace k dispozici na:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8435-2009-INIT/cs/pdf
20
Dohoda o partnerství a spolupráci EU-Rusko. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:28010102_2.
21
Pracovní překlad autorky. Sergei Lavrov's accusations against the Eastern Partnership. Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-000572_EN.html?redirect.
22
Pracovní překlad autorky. Tamtéž.
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Viktor Janukovyč, Ukrajina by přidružením k EU přišla během deseti let v přepočtu o více než
13 bilionů korun kvůli útlumu obchodu s Ruskem.23 Odmítnutí dohody vedlo k protestům
(tzv. Euromajdan), které byly násilně potlačovány a vyvrcholily útěkem prezidenta Janukovyče
do Moskvy. Jeho nástupce Petro Porošenko zvolený v květnu 2014 dohodu později podepsal.
Rusko v březnu 2014 zareagovalo protiprávní anexí ukrajinského poloostrovu Krym, jehož většina
obyvatel jsou etničtí Rusové a kde byla po referendu (neuznaném mezinárodním společenstvím)
vyhlášena Autonomní republika Krym. Vyvolalo také separatistická povstání v regionech Doněck
a Luhansk na východě Ukrajiny, která vedla k vyhlášení Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové
republiky v květnu 2014 a k ozbrojeným konfliktům s ukrajinskou armádou.24 Tímto narušením
nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny porušilo Rusko Chartu OSN, Závěrečný akt
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z Helsinek z roku 1972 a Budapešťské
memorandum o Ukrajině z roku 1994, tedy dokumenty, které samo ratifikovalo.25 EU i další země,
včetně USA, uvalily na Rusko sankce (viz níže), na které Rusko okamžitě reagovalo protisankcemi
(embargem na dovoz potravinářských a zemědělských produktů z EU do Ruska). Ze strany EU bylo
rovněž pozastaveno konání summitů EU–Rusko. Poslední summit tak proběhl v lednu 2014
(viz výše). Stejně tak bylo pozastaveno členství Ruska ve skupině států G8, která od té doby jedná
ve formátu G726. Ačkoliv Rusko Luhanskou ani Doněckou oblast neanektovalo, ani je neuznalo jako
nezávislé státy, poskytuje rebelům finanční a vojenskou podporu a uplatňuje na ně svůj vliv. Přesto
představitelé Ruska trvají na tom, že nejsou stranou účastnící se konfliktu na východní Ukrajině.27
Závěry Evropské rady a Rady EU pro zahraniční věci (FAC) o Ukrajině v roce 2014
Níže je uveden přehled Závěrů rad o Ukrajině, které se týkaly událostí roku 2014 vzhledem k Rusku.
Závěry Rady o Ukrajině, 4. března 2014 (Rada EU pro zahraniční věci, dále také „FAC“)
Evropská unie důrazně odsoudila porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny akty agrese
ze strany ruských ozbrojených sil i souhlas horní komory ruského parlamentu (Rady federace)
ze dne 1. března 2014 s použitím ozbrojených sil na území Ukrajiny. Zmínila rovněž porušení
mezinárodních smluv (viz výše) a rozpor s ukrajinskou ústavou. EU vyzvala Rusko, aby okamžitě
stáhlo své ozbrojené síly. Uvedla také, že zváží pozastavení dvoustranných rozhovorů s Ruskem
o vízových otázkách.28
Prohlášení hlav států a předsedů vlád týkající se Ukrajiny, 6. března 2014
Vysocí představitelé se setkali s ukrajinským premiérem Arsenijem Jaceňukem, který je informoval
o situaci v jeho zemi. Potvrdili rovněž závěry Rady EU pro zahraniční věci (FAC) ze dne 3. března
2014 (resp. 4. března 2014) a vyzvali Ruskou federaci, aby neprodleně stáhla své ozbrojené síly
na jejich základny a umožnila okamžitý přístup mezinárodních pozorovatelů. Připomněli, že vztah
EU a Ruské federace je založený na oboustranném zájmu a dodržování mezinárodních závazků.
Rozhodli však o přijetí opatření navrhovaných Radou dne 3. března, a to zejména pozastavení
dvoustranných rozhovorů s Ruskem o vízových otázkách. V horizontu několika následujících dnů
měla být zahájena jednání mezi vládou Ukrajiny a vládou Ruské federace. Pokud by tomu tak
23

TURKOVÁ, Zdenka a Jan RICHTER. Ukrajina zatím nepodepíše asociační dohodu s EU. Kvůli ekonomice i Rusku.
Understanding Ukraine’s Euromaidan Protests. Dostupné z:
https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-ukraines-euromaidan-protests.
25
Russia, Ukraine and international law. Dostupné z: https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0344russia-ukraine-and-international-law.
26
Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království, USA.
27
RUSSELL, Martin. The EU and Russia.
28
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7208-2014INIT/cs/pdf.
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nebylo, rozhodla by Evropská rada o dalších opatřeních, jako je zákaz cestování, zmrazení majetku
a zrušení summitu EU–Rusko. Vysocí představitelé také poukázali na cíl EU v oblasti dalšího
posílení politického přidružení a hospodářské integrace s Gruzií a Moldavskou republikou.29
Závěry Rady o Ukrajině, 17. března 2014 (FAC)
FAC důrazně odsoudila nezákonné referendum na Krymu o připojení k Ruské federaci, jež bylo
v jasném rozporu s ukrajinskou ústavou, a jehož výsledek EU neuznává. Rada připomíná závěry
Evropské rady z 6. března 2014 a vzhledem k absenci žádoucí reakce se rozhodla „přijmout
dodatečná opatření, včetně cestovních omezení a zmrazení majetku osob zodpovědných
za činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny“ 30.
Zároveň je Rada připravena podporovat zprostředkování dialogu mezi Ukrajinou a Ruskem.31
Závěry o Ukrajině schválené Evropskou radou, 20. března 2014
Evropská rada neuznala nezákonné referendum na Krymu, které bylo v rozporu s ukrajinskou
ústavou, a důrazně odsoudila a neuznala nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.
V této souvislosti vyzvala Komisi, aby posoudila právní dopady anexe Krymu a navrhla omezující
opatření. Dohodla se rovněž na rozšíření seznamu osob, na které se má vztahovat zákaz vydávání
víz a zmrazení majetku, a o zrušení příštího summitu EU–Rusko a pozastavení pravidelných
dvoustranných vrcholných schůzek členských států EU s Ruskem.32
Závěry Rady o Ukrajině, 14. dubna 2014 (FAC)
Evropská unie odsoudila pokusy ozbrojených jednotlivců na východě Ukrajiny destabilizovat zemi a
vyzvala všechny strany k zapojení do dialogu. Rozhodla rovněž o rozšíření seznamu osob, na které
se vztahuje zmrazení majetku a zákaz vydávání víz. Rada také vyjádřila znepokojení
nad jednostranným zvýšením cen zemního plynu pro Ukrajinu.33
Závěry Rady o Ukrajině, 12. května 2014 (FAC)
EU vyjádřila plné odhodlání provádět společné ženevské prohlášení ze dne 17. dubna 201434
a opětovně vyzvala Rusko, aby stáhlo své jednotky od ukrajinských hranic a zrušilo mandát udělený
Radou federace k použití síly na území Ukrajiny. Rada rozhodla o rozšíření kritérií umožňujících, aby
se na určité osoby a subjekty vztahoval zákaz vydávání víz a zmrazení majetku. Rada uvítala
trojstranná jednání mezi Ruskem, Ukrajinou a EU s cílem zajistit transparentní zabezpečení dodávek
a přepravy zemního plynu na Ukrajinu a přes její území.35

29

Prohlášení hlav států a předsedů vlád týkající se Ukrajiny. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/29265/141378.pdf.
30
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7824-2014INIT/cs/pdf, s. 2.
31
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7824-2014INIT/cs/pdf.
32
Závěry o Ukrajině schválené Evropskou radou. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/29204/141719.pdf.
33
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8893-2014INIT/cs/pdf.
34
Dne 17. dubna 2014 se v Ženevě sešli zástupci EU, Ruska, Ukrajiny a USA a dohodli se mimo jiné na odzbrojení
nelegálně ozbrojených skupin a vrácení nelegálně obsazených budov jejich právoplatným majitelům. Text dokumentu
k dispozici na: https://nato.mfa.gov.ua/en/news/1067-zhenevsyka-zajava-vid-17-kvitnya-2014-rokuukrros
35
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9735-2014INIT/cs/pdf.
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Prohlášení hlav států a předsedů vlád týkající se Ukrajiny, 27. května 2014
Vysocí představitelé EU uvítali konání prezidentských voleb na Ukrajině dne 25. května 2014, které
měly vysokou účast a byly výrazem vůle ukrajinského lidu. Vyzvali proto všechny strany, aby uznaly
výsledek voleb. Vyzvali rovněž Rusko, aby dodržovalo dohodu vyplývající z ženevského prohlášení
z dubna 2014 a aby prioritně zabránilo přechodu separatistů a zbraní na Ukrajinu.36
Závěry Rady o Ukrajině, 23. června 2014 (FAC)
Evropská unie uvítala zvolení Petra Porošenka novým ukrajinským prezidentem. Vyzvala Ruskou
federaci, aby podpořila mírový plán37, využila svého vlivu na separatisty a přiměla je k ukončení
násilí a složení zbraní, pokračovala ve stahování vojenských jednotek od ukrajinských hranic a aby
zrušila mandát udělený Radou federace k použití síly na ukrajinském území. Dále Rada rozhodla
o zákazu dovozu zboží pocházejícího z Krymu a Sevastopolu do EU (vyjma zboží, jemuž ukrajinská
vláda udělila osvědčení o původu) a poskytování finančních prostředků nebo pomoci v souvislosti
s dovozem takového zboží. Vyzvala rovněž členské státy OSN, aby v souladu s rezolucí Valného
shromáždění OSN 68/26238 zvážily obdobná opatření.39
Evropská rada, 26. – 27. června 2014
Vedoucí představitelé EU uvítali mírový plán prezidenta Porošenka. Zároveň stanovili datum
30. června, do kterého měli Rusko a separatisté učinit podrobně stanovené konkrétní kroky:
dohodu na mechanismu ověřování pro účely dodržování příměří a účinné správy hranic
monitorovaného Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), předání tří hraničních
přechodů zpět pod správu ukrajinských orgánů, propuštění rukojmích (včetně všech pozorovatelů
OBSE) a zahájení věcných jednání o provádění mírového plánu prezidenta Porošenka. Evropská
rada rovněž uvítala podpis dohod o přidružení s Gruzií a Moldavskou republikou a podpis zbývající
části dohody s Ukrajinou ze dne 27. června 201440. Předseda Evropské rady Herman van Rompuy
uvedl, že „Evropská unie je připravena v případě potřeby kdykoli jednat s Ruskem, aby byla
odstraněna případná nedorozumění (…)“41.
Zvláštní zasedání Evropské rady, 16. července 2014
Evropská rada připomněla rozhodnutí z 11. července 2014 o rozšíření zákazu cestování a zmrazení
majetku v rámci Evropské unie na 11 nových osob. Vzhledem k tomu, že nebyly učiněny kroky
stanovené v Závěrech Evropské rady ze dne 27. června 2014, souhlasila Evropská rada s rozšířením
omezujících opatření na subjekty, které podporují činnosti narušující či ohrožující svrchovanost,
územní celistvost a nezávislost Ukrajiny. Vyzvala také Komisi, aby přehodnotila programy
spolupráce EU–Rusko s cílem přijmout rozhodnutí o pozastavení provádění dvoustranných
a regionálních programů spolupráce EU (vyjma projektů občanské společnosti).42

36

Statement of the Heads of State or Government on Ukraine. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/29144/142863.pdf.
37
Více informací k dispozici na: https://www.refworld.org/docid/53b3ca064.html
38
Text dokumentu k dispozici na: https://undocs.org/en/A/RES/68/262
39
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady o Ukrajině. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST11252-2014-INIT/cs/pdf.
40
Evropská rada, 26. - 27. června 2014. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/europeancouncil/2014/06/26-27/.
41
Tamtéž.
42
Zvláštní zasedání Evropské rady (16. července 2014) - závěry. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/25620/144008.pdf.
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Závěry Rady o Ukrajině, 22. července 2014 (FAC)
EU vyjádřila nejhlubší soustrast lidem a vládám všech postižených zemí, a zejména rodinám obětí
z letadla malajsijských aerolinií linky MH-17 sestřeleného u Doněcku na Ukrajině a vyzvala Rusko,
aby aktivně využilo svůj vliv na nelegálně ozbrojené skupiny v zájmu dosažení bezpečného přístupu
na místo události a plné spolupráce při nezávislém vyšetřování. Zároveň vyzvala Rusko, aby
zastavilo stále intenzivnější pohyb zbraní, vybavení a bojovníků přes hranice a stáhlo další jednotky
z pohraniční oblasti. Rada vyzvala všechny strany k dohodě na trvale udržitelném příměří
na základě berlínského prohlášení43 ze dne 2. července s cílem obnovit územní celistvost
Ukrajiny.44
Závěry Rady o Ukrajině, 15. srpna 2014 (FAC)
EU vyjádřila znepokojení nad zhoršující se krizí na východní Ukrajině a jejím humanitárním
dopadem na civilní obyvatelstvo s tím, že jednostranné vojenské akce ze strany Ruska na území
Ukrajiny pod jakoukoliv, i humanitární, záminkou, budou Evropskou unií považovány za zjevné
porušení mezinárodního práva. Rada vyzvala Ruskou federaci, Ukrajinu, Spojené státy a Organizaci
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), aby společně nalezly politické a udržitelné řešení
této krize. EU konstatovala, že důvody pro uplatňování omezujících opatření vůči Rusku zůstávají
v platnosti a přímo souvisejí s porušením mezinárodního práva Ruskou federací, k němuž došlo
nezákonnou anexí Krymu a destabilizací situace na Ukrajině. Rada vyjádřila politování
nad oznámením Ruské federace o zavedení opatření zaměřených na dovoz některých zemědělských
produktů pocházejících z EU.45
Zvláštní zasedání Evropské rady, 30. srpna 2014
Evropská rada uvítala zahájení trojstranných rozhovorů, které byly zahájeny mezi EU, Ukrajinou
a Ruskou federací o praktických otázkách v souvislosti s prováděním dohody
o přidružení/prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, a rozhovorů o energetice.46
Závěry Rady o Ukrajině, 20. října 2014 (FAC)
Rada uvítala protokol podepsaný v Minsku47 (5. září 2014) a memorandum z Minsku48 (19. září
2014) jako krok směrem k udržitelnému politickému řešení krize. Rada vzala na vědomí, že se
v důsledku dohodnutého příměří celková míra násilí snížila. EU neuznala místní volby konané
14. září 2014 v Krymu a Sevastopolu. Rada uvítala ratifikaci dohody o přidružení mezi EU
a Ukrajinou ukrajinským parlamentem i souhlas Evropského parlamentu. Příslušná ustanovení této
dohody se tak budou prozatímně provádět od 1. listopadu 2014.49

43

Text prohlášení k dispozici na: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/263460
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12121-2014INIT/cs/pdf.
45
Závěry Rady o Ukrajině. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12511-2014-INIT/cs/pdf.
46
Zvláštní zasedání Evropské rady (30. srpna 2014) - závěry. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/25592/144553.pdf.
47
Text dokumentu k dispozici na: https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/1363
48
Text dokumentu k dispozici na:
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UA_140919_MemoImplementationPeacePlan_en.pdf
49
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady o Ukrajině. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST14500-2014-INIT/cs/pdf.
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Evropská rada, 23. – 24. října 2014
Evropská rada uvítala protokol a memorandum z Minsku a vyjádřila očekávání, že Ruská federace
bude respektovat národní svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny. Dle EU by měla Ruská
federace přijmout odpovědnost za úplné provedení dohody z Minsku.50
Závěry Rady o Ukrajině, 17. listopadu 2014 (FAC)
EU je znepokojena nedávným těžkým ostřelováním a naléhavě vyzývá všechny strany k uplatňování
minského protokolu a memoranda v plném rozsahu. V této souvislosti Rada zdůraznila
odpovědnost, kterou v tomto ohledu nese Ruská federace. Rada uvítala dohodu
o zimním balíčku dodávek zemního plynu z Ruska na Ukrajinu, který byl na trojstranné úrovni
dohodnut 30. října 2014.51
Evropská rada, 18. prosince 2014
Vysocí představitelé EU uvítali novou ukrajinskou vládu vzešlou z listopadových voleb. Uvítali
rovněž zpřísnění sankcí v oblasti investic, služeb a obchodu s Krymem a Sevastopolem. Lídři
diskutovali o tom, jakým způsobem reagovat na politiku, kterou Rusko uplatňuje vůči svým
sousedům. Uznali, že je potřeba vytvořit ambiciózní společnou strategii vůči Rusku, a to především
s ohledem na tyto body: přezkum sankcí uložených v roce 2014, květnový summit Východního
partnerství v Rize a přezkum evropské politiky sousedství EU.52

Vztahy EU–Rusko od roku 2015
Na zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) dne 19. ledna 2015 se hovořilo o zahájení
„strategické debaty“ s Ruskem, avšak s tím, že ke změně ve vztazích může dojít pouze
za předpokladu plnění závazků přijatých v Minsku. Politický dialog s Ruskem o krizích v různých
částech světa bude pokračovat a odvětvové dialogy na technické úrovni (např. v oblasti
energetiky) budou zváženy.53
Dne 29. ledna 2015 se FAC rozhodla prodloužit omezující opatření proti osobám a subjektům
za ohrožování nebo narušování svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny přijaté a aktualizované
v roce 2014, až do září 2015, a to s ohledem na zhoršující se situaci na Ukrajině.54 Na jednání dne
9. února 2015 pak Rada opět rozšířila seznam osob podléhajících omezujícím opatřením
v souvislosti se situací na Ukrajině.55 Další debata na půdě Evropské rady týkající se vztahů
s Ruskem pak proběhla 19. března 2015. Zde se vedoucí představitelé EU dohodli, že doba trvání
omezujících opatření vůči Ruské federaci přijatých dne 31. července 2014 a rozšířených dne 8. září
2014, by měla být jasně vázána na úplné splnění minských dohod, ke kterému má dojít
do 31. prosince 2015. Rada rovněž zdůraznila potřebu čelit probíhajícím dezinformačním
kampaním Ruska a vyzvala vysokou představitelku, aby ve spolupráci s členskými státy a orgány EU
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Evropská rada (23. a 24. října 2014) - závěry. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST169-2014-INIT/cs/pdf.
51
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady o Ukrajině. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST15645-2014-INIT/cs/pdf.
52
Evropská rada, 18. prosince 2014. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/europeancouncil/2014/12/18/.
53
Rada pro zahraniční věci, 19. ledna 2015. Hlavní výsledky. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2015/01/19/.
54
Vztahy s Ukrajinou - závěry Rady. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5714-2015INIT/cs/pdf.
55
Rada pro zahraniční věci, 9. února 2015. Hlavní výsledky zasedání Rady pro zahraniční věci. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2015/02/09/.
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připravila akční plán pro strategickou komunikaci.56 Další prodloužení hospodářských sankcí EU vůči
Rusku, a to do 31. ledna 2016, bylo dohodnuto na zasedání FAC dne 22. června 2015.57 Rusko
reagovalo odvetnými opatřeními v březnu 2014, avšak bez zveřejnění seznamu osob, na které se
opatření vztahovala. K tomu došlo až v květnu 2015. Na seznamu58 bylo 89 politiků a vojenských
představitelů z EU. V březnu 2017 pak byly na seznam přidány další tři osoby.59
Na zasedání FAC dne 14. března 2016 bylo představeno pět hlavních zásad pro vztahy EU s Ruskem:
1. implementace minských dohod60 jako základní podmínka pro jakoukoliv zásadní změnu
v postoji EU k Rusku;
2. posílení vztahů EU se zeměmi Východního partnerství a dalších sousedních zemí včetně
států ve střední Asii;
3. posílení odolnosti EU (např. v oblasti energetické bezpečnosti, hybridních hrozeb, či
strategické komunikace);
4. možnost dílčího zapojení Ruska v oblastech zájmu EU;
5. potřeba zapojení osobních kontaktů a podpory ruské občanské společnosti.61
V červnu 2016 byla předložena Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU s názvem
„Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa“. Dle dokumentu je přístup ke vztahu s Ruskem
jednou z hlavních strategických výzev. Strategie uvádí, že EU bude posílena a bude zvýšena
odolnost východních sousedů. Vzhledem k tomu, že jsou na sobě EU a Rusko závislé, bude Rusko
zapojeno do diskusí o sporných otázkách a v oblastech společného zájmu bude EU s Ruskem
spolupracovat. Mezi tyto oblasti patří otázky klimatu, námořní bezpečnosti, Arktidy, vzdělávání,
výzkumu a přeshraniční spolupráce. Usnadněním pohybu studentů, členů občanské společnosti
a podnikatelských subjektů se mají prohlubovat společenské vazby. EU bude rovněž více přispívat
k činnosti Organizace pro bezpečnost a spolupráci (OBSE) jakožto pilíře evropské bezpečnosti. 62
Válka v Sýrii
V souvislosti se zapojením Ruska do války v Sýrii odsoudila Evropská rada na svém zasedání
ve dnech 20. – 21. října 2016 útoky ze strany syrského režimu a jeho spojenců, především Ruska,
namířené na civilní obyvatelstvo v Aleppu a vyzvala k okamžitému ukončení nepřátelských akcí.63
Výzvy k okamžitému ukončení nepřátelských akcí v Sýrii a odsouzení útoků na Aleppo ze strany
syrského režimu a jeho spojenců, zejména Ruska a Íránu, zazněly také na zasedání Evropské rady
dne 15. prosince 2016.64 V rámci nově přijaté strategie EU pro Sýrii ze dne 3. dubna 2017 vyzvala
56

Závěry Evropské rady o vnějších vztazích (19. března 2015). Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/03/19/conclusions-russia-ukraine-europeancouncil-march-2015/.
57
Rada pro zahraniční věci, 22. června 2015. Hlavní výsledky. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/fac/2015/06/22/.
58
Seznam k dispozici na: https://www.euronews.com/2015/06/02/the-complete-blacklist-of-european-officialsbarred-from-entering-russia-putin
59
RUSSELL, Martin. Sanctions over Ukraine.
60
Tzv. druhá minská dohoda byla podepsána dne 12. února 2015 zástupci Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny (tzv.
„normandské čtyřky“) z důvodu pokračování bojů na východě Ukrajiny. Ani tato dohoda však nevedla k výraznému
zlepšení situace. Text dokumentu k dispozici na:
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UA_150212_MinskAgreement_en.pdf
61
Outcome of the Council Meeting. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/22914/st07042en16.pdf.
62
Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa [online]. Dostupné z: https://op.europa.eu/cs/publication-detail//publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-cs/format-PDF/source-117122066.
63
Zasedání Evropské rady (20. a 21. října 2016) - závěry. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/24237/20-21-euco-conclusions-final-cs.pdf.
64
Zasedání Evropské rady (15. prosince 2016) - závěry. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/21909/15-euco-conclusions-final-cs.pdf.
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FAC syrský režim a jeho spojence, a to zejména Rusko coby spolupředsedu mezinárodní skupiny
na podporu Sýrie, aby vyvinuli veškeré úsilí k zajištění ukončení nepřátelských akcí v plném
rozsahu. Vybídla také Rusko, Turecko a Írán, aby plnily své závazky garantů v zájmu zajištění
všeobecného dodržování příměří.65 Opětovně se pak kriticky k Rusku a Íránu jako podporovatelům
syrského režimu útočícího na nevinné civilní obyvatelstvo vyjádřila Evropská rada na svém
neformálním zasedání dne 23. února 2018.66 O pět dní později vyzvala FAC garanty astanského
procesu67, tedy Rusko, Turecko a Írán, k zajištění implementace rezoluce č. 240168 Rady
bezpečnosti OSN.69 Dne 16. dubna 2018 schválila FAC závěry, ve kterých kritizuje podporu Ruska a
Íránu jako spojenců syrského režimu v zintenzivnění vojenských operací, vyzvala Rusko a další
ručitele dohody z Astany, aby zajistili ukončení nepřátelských akcí, a vyjádřila politování nad tím,
že Rusko v listopadu 2017 vetovalo na půdě Rady bezpečnosti OSN prodloužení mandátu
společného vyšetřovacího mechanismu.70 Dne 6. března 2020 reagovala FAC svým prohlášením
na krizi v syrském Idlíbu a opětovně vyzvala k deeskalaci konfliktu. Vzala rovněž na vědomí
výsledky jednání71 mezi Ruskem a Tureckem z předchozího dne.72
Útok v Salisbury
V reakci na útok nervově paralytickou látkou na dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji
v britském Salisbury schválila dne 22. března 2018 Evropská rada závěry, ve kterých útok důrazně
odsoudila a vyjádřila souhlas se závěry vlády Spojeného království, podle nichž bylo za útok
pravděpodobně odpovědné Rusko. Lídři odsoudili používání chemických zbraní a zdůraznili nutnost
posílit odolnost EU vůči chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným rizikům
a schopnost reagovat na hybridní hrozby.73 Na zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) dne
16. dubna 2018 ministři opětovně potvrdili pět hlavních zásad ve vztahu k Rusku a zdůraznili
především potřebu zvýšení odolnosti EU a sousedních zemí proti ruským hrozbám, jako jsou
dezinformační kampaně.74 Na svém zasedání dne 21. ledna 2019 pak FAC uvalila sankce na devět
osob a jeden subjekt v souvislosti s útokem v Salisbury a válkou v Sýrii a využila tak nový sankční
režim proti šíření a používání chemických zbraní.75
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Rada přijala strategii EU pro Sýrii. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2017/04/03/fac-conclusions-syria/.
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Vyjádření předsedy Donalda Tuska po neformálním zasedání 27 hlav států a předsedů vlád zemí EU konaném 23.
února 2018. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/02/23/remarks-bypresident-donald-tusk-following-the-informal-meeting-of-the-27-heads-of-state-or-government-on-23-february2018/.
67
„Astanský proces“ je označení pro summity zástupců Íránu, Ruska, Sýrie a Turecka.
68
Text dokumentu k dispozici na: http://unscr.com/en/resolutions/doc/2401
69
Outcome of the Council Meeting. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/32966/st06541-en18.pdf.
70
Závěry Rady o Sýrii - závěry Rady (16. dubna 2018). Dostupné z:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7956-2018-INIT/cs/pdf.
71
Více informací k dispozici na: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/05/russia-and-turkey-agreeceasefire-in-syrias-idlib-province
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Prohlášení Rady pro zahraniční věci. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2020/03/06/statement-of-the-foreign-affairs-council-on-syria-and-turkey/.
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Závěry Evropské rady o útoku v Salisbury, 22. března 2018. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/03/22/european-council-conclusions-on-thesalisbury-attack/.
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Outcome of the Council Meeting. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/33743/st07997-en18.pdf.
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Text rozhodnutí k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0086&from=en
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Napětí v Kerčském průlivu
Na konci roku 2018 eskalovala situace v Kerčském průlivu a Azovském moři na hranicích Ukrajiny a
Ruska. Dle EU se jednalo o porušení mezinárodního práva ze strany Ruska. Evropská rada se
na svém zasedání ve dnech 13. a 14. prosince 2018 vyjádřila, že použití vojenské síly ze strany
Ruska nelze nijak ospravedlnit. Požádala rovněž o okamžité propuštění všech zadržovaných
ukrajinských námořníků, navrácení zajištěných plavidel a o volný průjezd všech lodí Kerčským
průlivem. Lídři zároveň zopakovali politiku EU neuznání protiprávní anexe Krymského poloostrova.
Evropská rada také rozhodla, že prodlouží platnost hospodářských sankcí vůči Rusku, a to vzhledem
k tomu, že nebylo dosaženo žádného pokroku v provádění minských dohod.76
Dezinformační kampaně
Dne 5. prosince 2018 bylo vydáno společné sdělení Evropské komise a Vysoké představitelky EU
pro zahraniční věci a politiku „Akční plán proti dezinformacím“. Vysoká představitelka byla poprvé
vyzvána, aby se zabývala dezinformačními kampaněmi Ruska, v roce 2015. V této souvislosti byla
zřízena pracovní skupina pro strategickou komunikaci East StratCom, středisko pro hybridní hrozby
v rámci Evropské služby pro vnější činnost a Evropské středisko pro boj proti hybridním hrozbám.
V září 2018 přijala Evropská komise opatření77 za účelem zabezpečení svobodného a spravedlivého
průběhu voleb do Evropského parlamentu. Dle sdělení Komise byly dobře doloženy dezinformační
kampaně týkající se války v Sýrii, sestřelení letadla MH-17 na východě Ukrajiny a použití chemických
zbraní při útoku v Salisbury. V případě Ruska jako vnějšího aktéra šíření dezinformací, jsou dle
sdělení důkazy přesvědčivé a jsou také největší hrozbou pro EU kvůli systematičnosti, dobrému
zajištění a větším měřítku oproti jiným zemím. Vedle kroků podnikaných na území Unie by měla
EU také spolupracovat s partnery ve východním a jižním sousedství Unie a v oblasti západního
Balkánu.78 Na svém zasedání dne 21. ledna 2019 vyjádřila FAC silnou podporu společnému
akčnímu plánu a zdůraznila, že je nutné zřídit „systém rychlého varování“ v rámci EU, zapojit
občanskou společnost, spolupracovat s mezinárodními partnery (NATO a G7) a přispívat
k odolnosti sousedních zemí. Ve zprávě zhodnocující zkušenosti získané během voleb
do Evropského parlamentu (květen 2019) v oblasti čelení dezinformacím pak bylo uvedeno, že se
počet dezinformačních případů původem z Ruska a zdokumentovaných skupinou East StratCom
v roce 2019 více než zdvojnásobil (998 případů) oproti roku 2018 (434) případů.79
Návrh na vytvoření evropské verze „zákona Magnitský“
Dne 12. března 2019 přijal Evropský parlament usnesení, v němž uvádí, že „ruská polycentrická
vize koncentrace moci je v rozporu se závazkem EU vůči multilateralismu a mezinárodnímu pořádku
založenému na pravidlech“80. Uvedl také, že ve strategických dokumentech Ruska jsou EU a NATO
uváděni jako hlavní protivníci Ruska. Na základě toho, že Rusko nelze považovat za „strategického
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Zasedání Evropské rady (13. a 14. prosince 2018) - závěry. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/37541/13-14-euco-final-conclusions-cs.pdf.
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Text dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0637&from=CS
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Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů - Akční plán proti dezinformacím. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=DE.
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Report of the Presidency to the European Council on 20-21 June 2019, on countering disinformation and the
lessons learnt from the European elections. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-104152019-INIT/en/pdf.
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Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 o stavu
politických vztahůmezi EU a Ruskem (2018/2158(INI)). Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0157_CS.pdf, s. 4., písm. Q.
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partnera“, vyzval Evropský parlament k zásadnímu komplexnímu přehodnocení vztahů Evropské
unie s Ruskem. EP vyjádřil znepokojení vazbami mezi ruskou vládou a krajními pravicovými a
populistickými nacionalistickými stranami v EU a uvedl, že ruští státní aktéři zřejmě zasahovali do
kampaně k referendu o vystoupení Spojeného království z EU. EP vyzval ke zvýšení jednotnosti
zahraniční a bezpečnostní politiky EU a k lepší koordinaci vnějších politik, a to zejména v oblastech
evropské obranné unie, evropské energetické unie, kybernetické obrany a nástrojů strategické
komunikace. V této souvislosti podpořil dokončení integrované energetické unie, která by do
budoucna zahrnovala i východní partnery. Požádal také o vytvoření celounijní verze „zákona
Magnitský“.81 Vyzval rovněž ruskou vládu, aby přestala blokovat rezoluce Rady bezpečnosti OSN
o situaci v Sýrii. Na druhou stranu doporučil EP rozvíjení mezilidských kontaktů např. mezi
výzkumnými pracovníky či prostřednictvím programu Erasmus+.82
Případ Alexeje Navalného
V souvislosti s otravou ruského opozičního lídra Alexeje Navalného chemickou látkou typu
„novičok“ v srpnu 202083 uvedl vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
na zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) dne 21. září 2020, že je nutné tento případ vyšetřit
na mezinárodní úrovni a ve spolupráci s Organizací pro zákaz chemických zbraní.84 Evropská rada
pak na jednání 1. a 2. října 2020 tento pokus o vraždu odsoudila a uvedla, že použití chemických
zbraní představuje závažné porušení mezinárodního práva.85 Na zasedání FAC se ministři dohodli
na podpoře iniciativy k navržení omezujících opatření proti osobám spojených s pokusem o vraždu
A. Navalného. Zároveň potvrdili platnost pěti hlavních zásad ve vztahu k Rusku a plnou implementaci
minských dohod jako klíčové podmínky pro změnu vztahů EU s Ruskem. Podtrhli však, že musí být
posílena podpora ruské občanské společnosti a obránců lidských práv.86 Dne 17. ledna 2020 byl po
návratu do Moskvy zadržen A. Navalnyj. Evropská unie ústy vysokého představitele pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku toto jednání ruských orgánů odsoudila87 a vyzvala je k neodkladnému
propuštění A. Navalného i všech dalších osob zadržených v souvislosti s jeho případem.88
Priority EU v oblasti lidských práv na rok 2020
Dne 17. února 2020 byly schváleny Závěry Rady o prioritách EU na fórech OSN pro lidská práva
na rok 2020. Zde EU mimo jiné odsoudila využívání mučení, porušování práv obránců lidských práv
a protestujících osob, potlačování svobody názoru a ohrožování bezpečnosti novinářů a násilnosti
vůči příslušníkům menšin. Mezi zeměmi, kde bude EU situaci nadále sledovat, byla uvedena jak
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Více informací k dispozici na: https://www.euronews.com/2020/09/16/what-is-the-magnitsky-act-euronewsanswers
82
Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 o stavu
politických vztahů mezi EU a Ruskem (2018/2158(INI)). Dostupné z:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0157_CS.pdf.
83
Více informací k dispozici na: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecti-lekari-potvrdili-ze-nasli-v-telenavalneho-novicok/r~b15c8958ed2211eab0f60cc47ab5f122/
84
Outcome of the Council Meeting. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10958-2020INIT/en/pdf.
85
Mimořádné zasedání Evropské rady (1. a 2. října 2020) - závěry. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/media/45913/021020-euco-final-conclusions-cs.pdf.
86
Outcome of the Council Meeting. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/46330/st11598-en20.pdf.
87
K tomuto prohlášení se připojily taktéž kandidátské země Republika Severní Makedonie, Černá Hora a Albánie,
země Evropského sdružení volného obchodu Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského
hospodářského prostoru a Ukrajina.
88
Rusko: Prohlášení vysokého představitele jménem EU k zatčení Alexeje Navalného po jeho návratu do Moskvy.
Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/01/18/russia-declaration-by-the-highrepresentative-on-behalf-of-the-eu-on-the-arrest-of-alexei-navalny-upon-his-return/.

Vybraná témata č. 05/2021

17

Ruská federace, tak oblast Krymu a východní Ukrajina.89 Jak uvedla Rada ve svých Závěrech
o prioritách EU pro spolupráci s Radou Evropy na období 2020–2022, EU je také odhodlána finančně
podpořit a spolupracovat na politickém dialogu a společných programech Rady Evropy v zemích
Východního partnerství, Ruska a střední Asie.90
V březnu 2020 vyzval ruský prezident Vladimir Putin k obecnému moratoriu na sankce z důvodů
probíhající pandemie onemocnění covid-19. Evropská unie této žádosti nevyhověla s tím, že
sankce nebrání zemi v boji proti pandemii.91 Dne 7. prosince 2020 přijala EU v rámci zasedání FAC
rozhodnutí a nařízení92, kterými se zřizuje globální režim sankcí v oblasti lidských práv. Díky tomuto
rámci může EU přijímat cílená opatření vůči osobám, subjektům a orgánům za závažné porušování
lidských práv kdekoliv na světě. Tato opatření spočívají v zákazu cestování, zmrazení finančních
prostředků a zákazu zpřístupňování finančních prostředků osobám a subjektům podléhajícím
sankcím.93

Pokračující eroze vztahů EU-Rusko na pozadí událostí roku 2021
Návštěva vysokého představitele EU v Rusku
Dne 2. února 2021 byl A. Navalnyj odsouzen k trestu dvou let a osmi měsíců odnětí svobody
nepodmíněně. Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell
vydal prohlášení jménem EU, ve kterém tento krok označil za nepřijatelný a směřující proti
mezinárodním závazkům Ruska v oblasti lidských práv. Vyzval také Rusko k okamžitému propuštění
A. Navalného a dalších osob zadržených v souvislosti s jeho případem. Dne 5. února 2021 se vysoký
představitel EU setkal v Moskvě s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Návštěvu
posléze popsal jako „velmi komplikovanou“ 94. Během tiskové konference následující po jednání
s ministrem Lavrovem byl navíc vysoký představitel prostřednictvím sociálních sítí informován
o aktuálním vyhoštění diplomatů Švédska, Polska a Německa za jejich údajnou účast
na demonstracích. J. Borrell se poté vyjádřil, že se Rusko odpojuje od Evropy a demokratické
hodnoty vnímá jako existenční hrozbu.95 Ruská strana reagovala slovy, že stojí o „oživení vztahů
s EU, ale je kategoricky proti vzájemnému vměšování do (svých) zájmů a uplatňování dvojích
standardů“96.97 Na zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) dne 22. února 2021 se ministři
shodli, že Rusko směřuje k autoritativnímu státu a vzdaluje se od Evropy. Opět potvrdili pět hlavních
zásad ve vztahu k Rusku a vyjádřili jednotný záměr v těchto hlavních bodech: boj proti porušování
mezinárodního práva a lidských práv, zamezení šíření dezinformací a kybernetických útoků a
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Více k tématu viz Přehled SZBP č. 2/2021, s. 5–6. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
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Vybraná témata č. 05/2021

18

angažovanost v otázkách unijního zájmu.98 Vysoký představitel tyto zásady shrnul do hesla „aktivně
čelit, bránit šíření a angažovat se (push back, contain, and engage)“.99
Priority EU v oblasti lidských práv na rok 2021
Dne 22. února 2021 byly přijaty Závěry o prioritách EU na fórech OSN pro lidská práva na rok 2021.
Ruská federace (stejně jako protiprávně anektovaný Krym a Sevastopol) je v dokumentu opět
zmiňována jako země, ve které bude ze strany EU sledována situace v oblasti dodržování lidských
práv příslušníků menšin, fungování demokratických institucí a respektu k právnímu státu
(obzvláště co se týká restrikcí v souvislosti s pandemií covidu-19), zmenšujícího se prostoru
pro opozici, občanskou společnost a obránce lidských práv, a nedodržování mezinárodního
humanitárního práva.100
Případ výbuchů muničního skladu ve Vrběticích
Na zasedání FAC dne 19. dubna 2021 byli členové Rady informováni českým ministrem zahraničí
o nedávném vyhoštění ruských diplomatů v souvislosti s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích,
ke kterým došlo v roce 2014. EU posléze vydala prohlášení101, ve kterém tyto protiprávní aktivity
na území ČR odsoudila a vyjádřila plnou podporu a solidaritu s Českou republikou. Zároveň
odsoudila vyhoštění 20 českých diplomatů ruskou stranou a hrozby Ruska adresované České
republice.102 Na tyto události reagoval i Evropský parlament svým usnesením z 29. dubna 2021,
ve kterém čin příslušníků ruských zpravodajských služeb odsoudil, podpořil české kroky v této věci
a vyzval členské státy EU, aby přistoupily ke koordinovanému vyhoštění ruských diplomatů.
Zároveň vyzval místopředsedu Komise, vysokého představitele a Radu, aby vypracovali novou
strategii vztahů EU s Ruskem.103 V Usnesení se EP rovněž zabýval případem A. Navalného a
posílenou vojenskou přítomností Ruska na ukrajinských hranicích. Dne 23. dubna 2021 podepsal
ruský prezident Vladimir Putin dekret „O aplikaci protiopatření na nepřátelské akce jiných států“.
Na seznamu tzv. „nepřátelských států“ byly uvedeny Česká republika a USA. Vysoký představitel EU
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell vydal v této souvislosti dne 15. května
prohlášení jménem EU, ve kterém vyjádřil politování nad tímto ruským opatřením s tím, že EU
považuje tvrzení o nepřátelských akcích za neopodstatněná. Dekret prezidenta Putina je navíc
neslučitelný s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích (1961), pokud jde o povinnosti zajištění
fungování diplomatických misí ze strany hostitelské země. Vysoký představitel v prohlášení vyzval
98

Rada pro zahraniční věci, 22. února 2021. Hlavní výsledky. Dostupné z:
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Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České
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Rusko, aby rozhodnutí přehodnotilo a zabránilo tak dalšímu zhoršování už tak napjatých vztahů mezi
EU a Ruskem. Na závěr prohlášení byla vyjádřena solidarita s Českou republikou a Spojenými státy
americkými.104
Aktuální omezující opatření
Dne 2. března 2021 rozhodla Rada EU o vůbec prvním uložení omezujících opatření v rámci
globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv, a to vůči čtyřem ruským občanům
zodpovědným za závažné porušování lidských práv, systematické a rozsáhlé potlačování svobody
pokojného shromažďování a sdružování a svobody přesvědčení a projevu v Rusku. Konkrétně se
jedná o osoby, které sehrály úlohu v případu A. Navalného a při souvisejících protestech.105 Dne 22.
března 2021 rozhodla Rada EU o prodloužení platnosti sankcí namířených proti osobám
a subjektům, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, do
15. září 2021.106 Hospodářské sankce vůči určitým odvětvím ruského hospodářství nyní platí do 31.
července 2021 a omezující opatření v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, která jsou
omezena na tato území, jsou platná do 23. června 2021.107,108

Specifika vztahů EU a Ruska
Ruská federace je největší stát sousedící s Evropskou unií. Je také důležitým hráčem
na mezinárodní scéně, a to především díky svému členství v Radě bezpečnosti OSN. EU je
nejvýznamnější obchodní partner Ruska – jejich vzájemný obchod dosáhl v roce 2020 cca 40 %
mezinárodního obchodu Ruska.109 Pro EU je Rusko mezi obchodními partnery na pátém místě.110
Unie je zároveň největším zahraničním investorem v Rusku.
Největší část obchodu mezi EU a Ruskem se týká energetických surovin, především ropy a plynu.
Rusko je hlavním dodavatelem těchto surovin do EU a může tak prostřednictvím těchto dodávek
uplatňovat svůj vliv a své politické zájmy. Většina ropovodů a plynovodů směřuje do EU přes
Ukrajinu. Na základě zkušenosti s opakovaným přerušením dodávek zemního plynu do některých
zemí EU kvůli neshodám Moskvy s Kyjevem a ze zvýšené obavy z přílišné závislosti na dodávkách
energií z Ruska byla vystavěna nová infrastruktura, terminály na zkapalněný zemní plyn dovážený
z USA a Kataru, a zásobníky zemního plynu. Alternativní dodávky, ať už se jedná o vlastní produkci,
zkapalněný zemní plyn nebo dodávky z Norska a Ázerbájdžánu, však nemohou v nejbližších letech
závislost ukončit.111
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Rámec pro spolupráci v oblasti energetiky poskytoval energetický dialog EU–Rusko, který byl
zahájen v roce 2000, avšak v roce 2014 byl pozastaven. Jediným technickým orgánem
energetického dialogu EU–Rusko, který nepřerušil svoji činnost, je původní Poradní výbor
pro zemní plyn. V reakci na pozastavení toku zemního plynu z Ruska přes Ukrajinu byl v roce 2009
v rámci energetického dialogu spuštěn Mechanismus včasného varování, který se vztahuje
na dodávky ropy, zemního plynu a elektřiny. Rusko vyvinulo po roce 2014 úsilí o zaměření
hospodářské spolupráce směrem k Číně, avšak EU je stále jeho největším obchodním a investičním
partnerem. Obzvláště během oživení po pandemii covid-19 bude Rusko obchodní spolupráci s EU
potřebovat.112
Přes výše uvedený vývoj vzájemných vztahů jsou si EU a Rusko vědomy, že v některých oblastech
je jejich spolupráce žádoucí a možná. Jedná se zejména o dílčí spolupráci v oblasti boje proti
klimatickým změnám, podpory společného komplexního akčního plánu (JCPOA) týkajícího se
jaderného výzkumu v Íránu, vývoje v environmentálně citlivém prostředí Arktidy, boje proti
terorismu, či oblasti vzdělávání, vědeckého výzkumu a přeshraniční spolupráce.
V oblasti klimatické politiky se Evropské unii jedná především o zabránění úniku uhlíku a narušení
hospodářské soutěže z důvodů lišící se legislativy a nároků na průmysl. Unie proto podporuje
činnost v oblasti klimatické politiky a životního prostředí v Rusku, a to prostřednictvím iniciativy
Přeshraniční spolupráce (Cross-Border Cooperation, CBC), Partnerství Severní dimenze pro životní
prostředí (Northern Dimension Environmental Partnership, NDEP) a Strategických partnerství
pro implementaci Pařížské dohody (Strategic partnerships for the implementation of the Paris
Agreement, SPIPA).
Co se týká spolupráce ve vědeckém výzkumu, ruské vědecké organizace se s podporou ruského
Ministerstva pro vědu a vyšší vzdělávání zapojily do programu spolupráce v oblasti výzkumu a
inovací Horizont 2020 a očekává se jejich zapojení i v navazujícím programu Horizont Evropa. EU
a Rusko také spolupracují na velkých projektech vědecké infrastruktury, jako jsou například
Mezinárodní termojaderný experimentální reaktor (ITER), Laboratoř pro výzkum s antiprotony
a těžkými ionty (FAIR), či Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN). Mobilita výzkumných
pracovníků a studentů je pak podporována například programem Erasmus+.
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Časová osa vývoje vztahů EU-Rusko

Rok
1994
(1997)

Dokument / vývoj ve vzájemných vztazích / výzva ke změně přístupu
Dohoda o partnerství a spolupráci

2003

Čtyři společné prostory

2005

„Road Maps“
záměr působit jako strategičtí partneři

2008

Partnerství pro modernizaci

2009

Společná deklarace o Východním partnerství

2014

protiprávní anexe Krymu
povstání na východě Ukrajiny
přijetí omezujících opatření
první dohoda z Minsku
potřeba vytvořit společnou ambiciózní politiku vůči Rusku

2015

druhá dohoda z Minsku
potřeba čelit dezinformačním kampaním Ruska

2016

pět hlavních zásad pro vztahy EU s Ruskem
Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU
spolupráce především v oblastech společného zájmu
první reakce na účast Ruska ve válce v Sýrii

2018

útok v Salisbury
potřeba zvýšení odolnosti EU proti ruským hrozbám
napětí v Kerčském průlivu
„Akční plán proti dezinformacím“

2019

Usnesení EP – Rusko nelze považovat za „strategického partnera“
sankce v novém režimu proti šíření a používání chemických zbraní

2020

otrava A. Navalného

2021

cesta vysokého představitele EU do Moskvy
Rusko se vzdaluje od Evropy
zásady vztahů EU k Rusku – „aktivně čelit, bránit šíření a angažovat se“
první sankce v rámci globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv
vyhoštění ruských diplomatů z ČR
výzva EP k vypracování nové strategie EU vůči Rusku
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Anotace/Annotation
Vztahy EU–Rusko – přehled strategických dokumentů a jejich proměn
Pět hlavních zásad a heslo „aktivně čelit, bránit šíření a angažovat se“ nyní definují přístup Evropské
unie k Ruské federaci. Ačkoliv se EU a Rusko na začátku svých vzájemných vztahů po roce 1991
považovaly za strategické partnery, jejich vztah se vlivem vnější i vnitřní politiky Ruska postupně
měnil. Zlomovým okamžikem byla protiprávní anexe Krymu Ruskem, následovaly však další
události, které vedly EU k přesvědčení, že je nutné přehodnotit strategii k Rusku. Tento text nabízí
chronologický přehled strategických dokumentů EU, který poskytuje náhled na postupnou změnu
politiky EU vůči Rusku.
Klíčová slova
EU; Rusko; Ukrajina; Krym; Sýrie; Východní partnerství; sankce; dohody z Minsku; pět hlavních
zásad; dezinformace; hybridní hrozby; Alexej Navalnyj; Vrbětice
EU–Russia Relations – An overview of strategic documents and their transformation
Five guiding principles and a motto “push back, contain, and engage” are currently the defining
features of the European Union’s approach towards the Russian Federation. Although the EU and
Russia used to consider themselves as strategic partners on the outset of their mutual relations
after 1991, their relationship would have gradually transformed. The illegal Russian annexation of
Crimea was a turning point, followed by events that convinced the EU of the necessity to reassess
its strategy towards Russia. This text offers a chronological overview of EU strategic documents
and provides an insight into the gradual transformation of the EU’s policy towards Russia.
Key words
EU; Russia; Ukraine; Crimea; Syria; Eastern Partnership; sanctions; Minsk agreements; five guiding
principles; disinformation; hybrid threats; Alexei Navalny; Vrbětice
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