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ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai p. Federicai Mogherini 

 

Mes, Europos Parlamento nariai, raginame išplėsti sankcijų paketą, kurį šiuo metu su Kremliumi 

susijusių asmenų ir įmonių atžvilgiu taiko Europos Sąjunga. 

  

Mes visiškai pritariame, kad iki šiol ES taikomos ekonominės ir į asmenis nukreiptos sankcijos, įvestos 

reaguojant į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, buvo savalaikės ir būtinos bei įrodė esą labai 

veiksmingos. Demokratinių Vakarų valstybių vieningumas priimant šias sankcijas, taip pat tvirta 

transatlantinė vienybė tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų nustebino Maskvą ir 

padėjo atbaidyti Rusijos administraciją nuo tolimesnės teritorinės ekspansijos Ukrainoje. 

  

Nepaisant to, Rusija toliau ignoruoja savo įsipareigojimus pagal priimtus Minsko susitarimus ir lieka 

užimtose Ukrainos bei Gruzijos teritorijose, pažeisdama tarptautinės teisės aktus. Prezidentas 

Putinas ir toliau teikia didžiulę karinę paramą brutaliam Asado režimui bei akivaizdžiai stabdo 

Jungtinių Tautų tyrimą dėl cheminio ginklo panaudojimo prieš civilius asmenis Sirijoje. Pačioje 

Rusijoje Kremlius toliau imasi represijų prieš šalies demokratinę opoziciją ir nepriklausomą 

žiniasklaidą, tiksliau, prieš tai, kas iš jų liko. 

  

Be to, tapo akivaizdu, kad Putinas sąmoningai renkasi priešpriešą su demokratinėmis Vakarų 

valstybėmis, siekdamas jas politiškai skaldyti ir destabilizuoti. Europos institucijų patikimumas buvo 

išbandytas didelės apimties kibernetinių atakų metu ir Rusijos administracijos vykdomomis 

propagandos kampanijomis, nutaikytomis į pastaruoju metu Vakaruose vykusius rinkimus ir 

referendumus. Buvusio Rusijos agento S. Skripalio, taip pat jo dukters, policijos pareigūno ir kitų 

nekaltų asmenų apnuodijimas Solsberyje pademonstravo Kremliaus žiaurumą ir tarptautinių 

susitarimų bei teisės aktų nepaisymą. Borisas Nemcovas, Ana Politkovskaja ir Maksimas Borodinas – 

tai tik keli asmenys, kurie galimai buvo nužudyti su Kremliaus žinia.  

  

Todėl mes, Europos Parlamento nariai, esame visiškai įsitikinę, kad tol, kol agresyvus Kremliaus 

elgesys nesikeis, su režimu susijusiems konkretiems Rusijos asmenims ir verslui turi būti įvestos bei 

taikomos papildomos sankcijos. 

  

Mes siūlome įvesti naujas sankcijas, kurios, remiantis Magnitskio įstatymo pavyzdžiu, būtų 

nukreiptos į tuos Rusijos magnatus ir oligarchus, kurie, siekdami padėti Putinui vykdyti jo 



antidemokratinę veiklą, užsiima nelegalių pinigų plovimu ES valstybėse narėse, ir kurie finansuoja, 

dengia ar organizuoja milijardų eurų vertės finansines operacijas, tokias kaip kišimasis į rinkimus, 

kibernetinės atakos, propagandos kampanijos ar samdinių į Siriją bei Ukrainą siuntimas.  

 

Mes taip pat negalime taikstytis su situacija, kuomet kelios ES valstybės nesiima deramų ir griežtų 

veiksmų, nukreiptų prieš neteisėtą pinigų plovimą, remiamą Kremliaus, ir tokiu būdu sudaro 

galimybes Rusijos magnatams bei oligarchams griauti mūsų Europos demokratiją iš vidaus. 

  

Atsižvelgdami į tai ir kaip ilgamečiai transatlantinės vienybės ir partnerystės rėmėjai, mes ryžtingai 

raginame Europos Sąjungą pradėti būtinas konsultacijas tiek Bendrijos viduje, tiek su Jungtinėmis 

Amerikos Valstijomis, siekiant sinchronizuoti ES papildomų sankcijų paketą su tomis priemonėmis, 

kurias pagal Kovos su priešiškais veiksmais įstatymą (angl. CAATSA) neseniai priėmė JAV Kongresas ir 

Iždo departamentas.. 

  

Tik veikdami drauge kaip tikrai vieninga transatlantinė bendruomenė, mes, Vakarų valstybės, galime 

pasipriešinti Rusijos administracijos veiksmams bei apginti savo vertybes, laisves ir demokratiją. 
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