
RR\1061490CS.doc PE551.764v05-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Dokument ze zasedání

A8-0162/2015

13.5.2015

ZPRÁVA
o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Ruskem
(2015/2001(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis



PE551.764v05-00 2/12 RR\1061490CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU...................................................12



RR\1061490CS.doc 3/12 PE551.764v05-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Ruskem
(2015/2001(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2012 obsahující doporučení Evropského 
parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se jednání o 
nové dohodě mezi EU a Ruskem1, na usnesení ze dne 12. září 2013 o nátlaku Ruska na 
země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního 
partnerství ve Vilniusu)2, na usnesení ze dne 6. února 2014 o summitu EU a Ruska3, na 
usnesení ze dne 18. září 2014 o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a 
Ruskem4 a na usnesení ze dne 12. března 2015 o vraždě vedoucího představitele ruské 
opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku,5

– s ohledem na závěry a prohlášení o situaci na Ukrajině a o vztazích s Ruskem, která 
učinila Rada pro zahraniční věci a vedoucí představitelé skupiny G7 za posledních 
18 měsíců,

– s ohledem na dohody uzavřené v Minsku ve dnech 5 a 19. září 2014 a 12. února 20156,

– s ohledem na prohlášení ze summitu NATO vydaného dne 5. září 2014 ve Walesu,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 27. března 20147 a na rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN ze dne 17. února 20158,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0162/2015),

A. vzhledem k tomu, že se EU po mnoho let snaží o vybudování vzájemně výhodného 
strategického partnerství s Ruskem, které by bylo založeno na společných hodnotách a 
zásadách, jako je demokracie a právní stát, a na společných zájmech; vzhledem k tomu, 
že EU je i nadále otevřena tomuto vztahu a dialogu, který k němu vede, a že si přeje 
návrat ke kooperativním vztahům s Ruskem, pokud ruské orgány budou plnit své 
mezinárodní a zákonné povinnosti;

B. vzhledem k tomu, že na porušení územní celistvosti Gruzie v roce 2008, stále trvající 
okupaci gruzínských regionů Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie a neplnění závazků, 

1  Přijaté texty, P7_TA(2012)0505.
2  Přijaté texty, P7_TA(2013)0383.
3  Přijaté texty, P7_TA-PROV(2014)0101.
4  Přijaté texty, P8_TA-PROV(2014)0025.
5  Přijaté texty, P8_TA-PROV(2015)0074
6  „Protokol o výsledcích konzultací třístranné kontaktní skupiny“ podepsaný dne 5. září 2014 a „Balíček 
opatření k realizaci Minských dohod“ schválený dne 12. února 2015.
7 Rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/RES/68/262 o územní celistvosti Ukrajiny.
8 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN S/RES/2202(2015)
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které Rusku plynou z dohody o příměří v roce 2008, Evropská unie reagovala – 
navzdory těmto událostem – rozhodnutím vyvíjet s Ruskem užší vztahy na základě 
modelu prohloubené spolupráce, který je prospěšný pro obě strany; vzhledem k tomu, 
že místo toho, aby byla přijata restriktivní opatření, byla  zahájena nebo prohloubena 
řada iniciativ v oblasti prohloubené spolupráce, jako jsou společné prostory, partnerství 
pro modernizaci, jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem a dialog o otázce lidských 
práv;

C. vzhledem k tomu, že Rusko – tím, že protiprávně připojilo ke svému území Krymský 
poloostrov, což je krok, který EU ostře odsoudila a který nebude nikdy uznán, a tím, že 
vede proti Ukrajině ozbrojený konflikt, jehož se přímo a nepřímo účastní jeho vojenské 
a bezpečnostní síly, a úmyslně destabilizuje tuto suverénní a nezávislou zemi ve svém 
sousedství – hluboce poškodilo své vztahy s EU, neboť ohrozilo základní principy 
evropské bezpečnosti, porušilo své mezinárodní závazky, zejména závazky plynoucí z 
Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu, Budapešťského memoranda, Pařížské 
charty pro novou Evropu z roku 1990 a dvoustrannou dohodu o přátelství, spolupráci a 
partnerství; vzhledem k tomu, že na Krymu a na východě Ukrajiny se výrazně zhoršila 
humanitární situace a počet mrtvých dosahuje několika tisíců;

D. vzhledem k tomu, že Rusko ve svém sousedství – v Podněstří, Jižní Osetii, Abcházii 
a Náhorním Karabachu – je přímým i nepřímým účastníkem řady „zamrzlých 
konfliktů“, což představuje závažnou překážku rozvoje a stability dotčených sousedních 
zemí a prohlubování jejich vztahů s Evropskou unií;

E. vzhledem k tomu, že Rusko – proti duchu dobrých sousedských vztahů a v rozporu s 
mezinárodním právem, předpisy a normami – vyvíjí na základě doktríny, podle níž má 
právo chránit ruské soukmenovce v zahraničí, činnost záměrně destabilizující své 
sousedy protiprávním omezováním obchodu a uzavíráním smluv o sjednocení se 
separatistickými regiony; 

F. vzhledem k tomu, že v reakci na protiprávní anexi Krymu a hybridní válku, kterou 
Rusko vede proti Ukrajině, přijala EU postupně sérii omezujících opatření; vzhledem k 
tomu, že podobné sankce přijala v reakci na ruskou agresi i řada dalších zemí;

G. vzhledem k tomu, že v dlouhodobém výhledu je třeba usilovat o konstruktivní vztahy 
mezi EU a Ruskem v zájmu obou stran, neboť je třeba řešit společné globální výzvy, 
jako jsou změna klimatu, vývoj v technické oblasti a boj proti terorismu, extremismu a 
organizované trestné činnosti; vzhledem k tomu, že spolupráce mezi EU a Ruskem 
přinesla v některých oblastech pozitivní výsledky, například pokud jde o Severní 
dimenzi a přeshraniční spolupráci; vzhledem k tomu, že Rusko konstruktivně přispělo k 
nedávným jednáním o Íránu;

H. vzhledem k tomu, že tato cílená restriktivní opatření nejsou namířena proti ruskému 
lidu, nýbrž proti některým osobám a podnikům s vazbami na ruské vedení, majícím 
bezprostřední výhody ze stávající patové situace na Ukrajině v hospodářském a 
obranném odvětví, a že tato opatření usilují o změnu politiky ruské vlády vůči zemím ve 
společném sousedství a její činnosti v těchto zemích; vzhledem k tomu, že sankce 
uvalené v souvislosti s destabilizací na východě Ukrajiny by měly být zrušeny poté, co 
Rusko plně provede ustanovení Minských dohod; vzhledem k tomu, že tyto sankce by 
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měly být zpřísněny, pokud se Rusko rozhodne nadále přímo či nepřímo destabilizovat 
Ukrajinu a narušovat její územní celistvost; vzhledem k tomu, že sankce uvalené v 
souvislosti s protiprávní anexí Krymu zůstanou v platnosti, dokud nebude poloostrov 
vrácen Ukrajině;

I. vzhledem k tomu, že Ruská federace je řádným členem Rady Evropy a Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě a signatářem Všeobecné deklarace lidských práv, a že 
se tudíž zavázala dodržovat zásady demokracie a právního státu a lidská práva;  
vzhledem k tomu, že EU plně podporovala přistoupení Ruska k nejrůznějším 
mezinárodním organizacím a fórům, jako je G8, G20 a WTO, a jeho účast v nich; 
vzhledem k tomu, že zapojení Ruska do těchto orgánů vytváří napětí, protože Rusko 
opakovaně porušuje pravidla, např. nedodržuje normy a povinnosti v rámci WTO 
(Rusko zavedlo řadu diskriminačních opatření proti jednotlivým členským státům EU a 
jiným zemím v sousedství), ve více než tisíci případech se neřídí rozhodnutími 
Evropského soudu pro lidská práva a nezaručuje základní lidská práva; vzhledem k 
tomu, že konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech nevedly k žádným závěrům 
ani nepřinesly konkrétní výsledky;

J. vzhledem k tomu, že právní stát, který je jednou ze základních zásad Evropské unie, 
znamená nejen respekt k demokracii a lidským právům, ale rovněž dodržování 
mezinárodního práva, záruku spravedlivého uplatňování a prosazování zákonů a 
nezávislost a nestrannost soudů; vzhledem k tomu, že tyto podmínky nejsou v Rusku 
naplněny, neboť státní moc nedodržuje zásady právního státu a základní práva a v 
posledních letech se zhoršila situace v oblasti politických práv, občanských svobod a 
svobody sdělovacích prostředků;  vzhledem k tomu, že nedávno byly přijaty právní 
předpisy s nejednoznačnými ustanoveními, která jsou používána k dalšímu omezování 
činnosti představitelů opozice a občanské společnosti; vzhledem k tomu, že v nedávné 
době byl přijat zákon zakazující takzvanou „homosexuální propagandu“, který vedl k 
zesílení homofobního násilí, násilných činů proti osobám LGBTI a slovních projevů 
nenávisti, na něž státní orgány patřičně nereagovaly;  vzhledem k tomu, že po 
protiprávní anexi Krymu došlo na tomto poloostrově k výraznému zhoršení situace v 
oblasti lidských práv, včetně svobody projevu, shromažďování a sdružování, přičemž 
zvláště silně postiženi jsou obyvatelé krymsko-tatarské národnosti;

K. vzhledem k tomu, že přední představitel opozice Alexej Navalnyj byl obžalován a 
odsouzen na základě vykonstruovaných důkazů a je neustále terčem zastrašování a 
obtěžování, přičemž byl mimo jiné uvězněn jeho bratr; vzhledem k tomu, že Strana 
pokroku, které předsedá, se nesmí účastnit příštích parlamentních voleb; vzhledem k 
tomu, že poslankyně ukrajinského parlamentu Nadija Savčenková je v rozporu s 
mezinárodním právem protiprávně zadržována v Rusku; 

L. vzhledem k tomu, že podle indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index) se 
Rusko řadí na 136. místo ze 175 zemí, což znamená, že Rusko vzbuzuje vážné obavy s 
ohledem na mezinárodní korupci a praní peněz, jež následně ohrožují evropské 
ekonomiky a jejich soudržnost;

M. vzhledem k tomu, že Rusko aktivně používá hybridní metody vedení války a záměrně 
přitom rozostřuje hranici mezi vojenskou a paravojenskou činností a politickým 
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aktivismem;

N. vzhledem k tomu, že na světovém indexu svobody sdělovacích prostředků (World 
Media Freedom Index) za rok 2014 zaujímá Ruská federace 148. místo ze 180; 
vzhledem k tomu, že se významně rozšířilo a zvýšilo financování sdělovacích 
prostředků ovládaných státem; vzhledem k tomu, že iniciativy a aktivity obránců 
lidských práv, nezávislých organizací občanské společnosti, politických oponentů, 
nezávislých sdělovacích prostředků a běžných občanů jsou často omezovány nebo 
znesnadňovány; vzhledem k tomu, že prostor pro vyjadřování nezávislých a pluralitních 
názorů se zúžil a je neustále v ohrožení; vzhledem k tomu, že Evropská nadace pro 
demokracii se zaměřuje na problematiku plurality ruských sdělovacích prostředků, a 
vzhledem k výzvě, aby společně se svými partnery vyvíjela nové iniciativy v oblasti 
sdělovacích prostředků;

O. vzhledem k tomu, že nezodpovědné akce ruských stíhacích letounů v blízkosti 
vzdušného prostoru EU a NATO ohrožují bezpečnost civilních letů a mohly by 
představovat hrozbu bezpečnosti evropského vzdušného prostoru; vzhledem k tomu, že 
v Rusku probíhaly v bezprostřední blízkosti hranic s EU rozsáhlé, provokativní 
vojenské manévry a současně byly zveřejněny výhrůžky, že by mohlo dojít k útokům 
ruských vojenských sil nebo dokonce k jaderným útokům; vzhledem k tomu, že Rusko 
pozastavilo svou účast na jednáních o Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v 
Evropě a porušilo dohodu o jaderných zbraních se střední délkou doletu;

P. vzhledem k tomu, že klíčovým nástrojem ruské zahraniční politiky je energetika, která 
ve vztazích mezi EU a Ruskem hraje ústřední strategickou úlohu; vzhledem k tomu, že 
EU bude schopna odolávat vnějším tlakům, pokud bude diverzifikovat své dodávky 
energie a sníží svou závislost na Rusku; vzhledem k tomu, že EU musí v otázkách 
energetického zabezpečení hovořit jedním hlasem a prokazovat silnou vnitřní solidaritu;

Q. vzhledem k tomu, že Ruská federace aktivně prosazuje Euroasijskou hospodářskou unii; 
vzhledem k tomu, že tento projekt hospodářské integrace by neměl být vnímán jako 
konkurence Evropské unie;

1. opakuje, že přímé a nepřímé zapojení Ruska do ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a 
jeho protiprávní anexe Krymu spolu s jeho porušováním územní celistvosti Gruzie a 
ekonomickým nátlakem na jeho evropské sousedy a politickou destabilizací těchto zemí 
představuje úmyslné porušování demokratických zásad a základních hodnot a 
mezinárodního práva; v této situaci nemůže EU uvažovat o návratu k běžnému chodu 
věcí a nemá jinou volbu než provést kritické přehodnocení svých vztahů s Ruskem, 
jehož součástí by bylo co nejrychlejší vypracování návrhu nouzového plánu, založeného 
na tzv. „měkké síle“, proti agresivní a rozdělující politice Ruska a vypracování 
komplexního plánu budoucích vztahů s Ruskem a s východoevropskými partnery EU; 
zdůrazňuje, že řešení konfliktu na východní Ukrajině může mít pouze politický 
charakter;

2. zdůrazňuje, že v důsledku ruských akcí na Krymu a na východní Ukrajině již není 
možné jednat s Ruskem jako se „strategickým partnerem“ a ani nemůže být za takového 
partnera považováno; poukazuje na to, že každé strategické partnerství být vybudováno 
na vzájemné důvěře a dodržování mezinárodního práva na základě demokracie, 
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suverenity států a svobody každého státu zvolit si vlastní ústavní pořádek a rozhodovat 
o směřování své zahraniční politiky, jakož i na územní celistvosti států a dodržování 
právního státu, lidských práv a zásad mezinárodní diplomacie a obchodu;

3. je velmi znepokojen tím, že Rusko nyní otevřeně vystupuje a jedná nikoli jako partner, 
ale jako narušitel mezinárodního demokratického společenství a jeho systému 
založeného na mezinárodním právu, a to v neposlední řadě svou snahou o násilnou 
změnu státních hranic v Evropě;  je zneklidněn sílící atmosférou nenávisti vůči 
opozičním činitelům, obhájcům lidských práv, menšinám a sousedním státům a 
zhoršováním stavu lidských práv a právního státu v Rusku; odsuzuje zastrašování 
kritických hlasů násilím, soudními procesy, vězením a ostatními zásahy státní moci;

4. zastává názor, že v dlouhodobém výhledu je možný konstruktivní, předvídatelný vztah 
mezi EU a Ruskem, který je žádoucí v oboustranném zájmu, zejména s ohledem na 
současné politické a obchodní vztahy a vztahy v oblasti dopravy a energetiky, osobní 
kontakty prostřednictvím programů Erasmus+ a Common Steps1, přeshraniční 
spolupráci, změnu klimatu, životní prostředí a odvětvovou spolupráci, u vědomí toho, 
že reciproční sankce poškozují obě ekonomiky, že je nutné řešit společné výzvy a zájmy 
na mezinárodní scéně a že polarizující vnímání bezpečnosti v Evropě lze překonat 
pouze intenzivnějším dialogem; vítá proto pozitivní výsledky spolupráce mezi EU a 
Ruskem v různých oblastech, jako je boj proti terorismu, extremismu a organizovanému 
zločinu, partnerství Severní dimenze, rozhovory s Íránem o jeho jaderném programu a 
mírový proces na Blízkém východě; vyzývá Rusko, aby se konstruktivně zapojilo do 
hledání řešení konfliktu v Sýrii;

5. zdůrazňuje, že vztahy mezi EU a Ruskem se musí od této chvíle zakládat na dodržování 
mezinárodního práva a na dialogu, jehož prostřednictvím by byla EU ochotna znovu 
navázat spolupráci s orgány v Moskvě v řadě konkrétních oblastí společného zájmu; 
zdůrazňuje, že o obnovení spolupráce lze uvažovat pod podmínkou, že Rusko bude ctít 
územní celistvost a suverenitu Ukrajiny včetně Krymu, bude naplňovat všechna 
ustanovení Minských dohod (podle nichž mají mít ukrajinské orgány plnou kontrolu 
nad hranicemi, z ukrajinského území se mají bezpodmínečně stáhnout všichni ruští 
vojáci a veškeré ruské zbraně a musí být okamžitě zastaveno poskytování pomoci 
povstaleckým skupinám) a ukončí destabilizující vojenské a bezpečnostní aktivity na 
hranicích členských států EU; zdůrazňuje, že OBSE se osvědčila jako struktura schopná 
přispívat k řešení krizí; zdůrazňuje, že tato potenciálně obnovená spolupráce nesmí 
probíhat na úkor mezinárodních zásad, evropských hodnot, norem a mezinárodních 
závazků; zdůrazňuje, že EU musí jednoznačně definovat, co od Ruska očekává, zejména 
pokud jde o dodržování mezinárodního práva a smluvních závazků a jednání jako 
předvídatelný partner, a musí rovněž formulovat opatření, která přijme po 31. prosinci 
2015, pokud Rusko nedostojí svým závazkům (případně před tímto datem, pokud dojde 
k závažným událostem na místě), a musí sdělit, jakou spolupráci je ochotna nabídnout, 
pokud Rusko podmínky splní;  zdůrazňuje, že při této spolupráci je třeba plně dodržovat 
mezinárodní normy v oblasti lidských práv;

6. vítá solidaritu a jednotu, kterou členské státy prokázaly v souvislosti s protiprávním 
připojením Krymu k Rusku a přímou účastí ve válce Ruska na Ukrajině a která 

1 Společné kroky v zájmu dosažení bezvízového režimu pro krátkodobé pobyty ruských občanů a občanů EU
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umožnila v reakci na tyto události přijmout a dále rozšířit příslušná opatření a stanovit 
jejich vazbu na plné dodržování Minských dohod; vyzývá členské státy, aby zachování 
této jednoty považovaly za naprostou prioritu a aby upustily od bilaterálních vztahů a 
dohod, které by mohly tuto jednotu narušit nebo by mohly být takto vykládány; znovu 
opakuje, že k tomu, aby byla politika EU důvěryhodná, legitimní a účinná a aby EU 
dokázala odolávat vnějším problémům a tlakům a přitom rozvíjet užší vztahy a 
spolupráci se zeměmi Východního partnerství, je velmi důležitý jednotný postup a 
solidarita mezi členskými státy;

7. zdůrazňuje v této souvislosti, že klíčem ke zvýšení jednotnosti, účinnosti a úspěšnosti 
zahraniční a bezpečnostní politiky EU, včetně politiky vůči Rusku, je prohloubení 
integrace EU a soudržnost mezi jejími vnitřními a vnějšími politikami; vyzývá proto 
členské státy, aby pokračovaly ve svém úsilí o odstraňování úzkých míst při 
rozhodování a toto úsilí dále zintenzivnily a aby společně s kandidátskými zeměmi 
usilovaly o upevňování společných politik, zejména v oblasti obchodu, finančních 
služeb a transakcí, migrace, energetiky, správy vnějších hranic a informační a 
kybernetické bezpečnosti;

8. vyzývá orgány EU a její členské státy, aby plně využívaly ustanovení a nástrojů 
Lisabonské smlouvy s cílem dosáhnout toho, aby společná zahraniční a bezpečnostní 
politika více hleděla do budoucnosti a měla strategičtější povahu; je nadále pevně 
přesvědčen, že k tomu, aby byla úloha EU na světové scéně respektována a byla 
důvěryhodná, je nezbytnou podmínkou to, aby ve všech aspektech vnější činnosti EU 
hrála ústřední úlohu lidská práva;

9. opakuje své přesvědčení, že významným prvkem vnější politiky EU je energetická 
politika; jednoznačně proto podporuje urychlené vytvoření stabilní evropské energetické 
unie, zejména propojení energetických sítí jednotlivých členských států s cílem výrazně 
snížit jejich závislost na externích dodavatelích energie, zejména na Rusku; je pevně 
přesvědčen o tom, že s nedostatkem evropské solidarity a s jejím narušováním a s tím, 
že jednotlivé členské státy a kandidátské země musí čelit tomu, že energetika je 
používána jako nástroj politického a diplomatického vyjednávání, lze úspěšně bojovat 
pouze na základě plného uplatňování všech právních předpisů EU v oblasti energetiky, 
zejména provedením třetího energetického balíčku a dobudováním svobodného, 
transparentního, integrovaného, synchronizovaného, energeticky účinného – s 
přiměřeným podílem obnovitelných zdrojů – a odolného evropského vnitřního 
energetického trhu s diverzifikovanými dodávkami, na němž musí být zcela 
jednoznačně uplatňovány právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže; vyzývá EU, 
aby smluvním stranám Energetického společenství, které se zavázaly uplatňovat acquis 
EU v oblasti energetiky, poskytovala adekvátní podporu s cílem posílit jejich 
vyjednávací pozici vůči externím dodavatelům energie;

10. zdůrazňuje nutnost a význam pozastavení spolupráce s Ruskem v oblasti obrany z 
důvodu jeho agresivního postoje a vyzývá členské státy a kandidátské země, aby 
nepřijímaly žádná rozhodnutí, která by mohla ohrozit tento jednotný postup; domnívá se 
proto, že nehledě na svou nesporně bilaterální povahu by se měly dohody v oblasti 
obranné spolupráce s Ruskem důkladně hodnotit na úrovni EU s cílem stanovit vhodný 
a důsledný postup;  poukazuje na to, že v tomto ohledu má velký význam spolupráce 
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mezi EU a NATO;

11. je velmi znepokojen stále větším omezováním svobody sdělovacích prostředků a 
internetu, upevňováním kontroly nad internetovými médii, používáním nátlaku 
k omezení nezávislého zpravodajství a snižováním norem novinářské práce v Rusku 
a nad tím, že státem vlastněné sdělovací prostředky mají stále větší monopol 
na informace, které jsou k dispozici rusky mluvícímu publiku v zahraničí; odsuzuje 
zákaz vysílání ukrajinských a tatarských televizních stanic na Krymu;

12. znovu vyzývá k posílení kapacit pro analýzu a monitorování ruské propagandy, zejména 
v ruském jazyce, aby bylo možné identifikovat záměrně neobjektivní informace šířené v 
různých jazycích EU a rychle a vhodným způsobem na ně reagovat; vyzývá Komisi, 
aby neprodleně vyčlenila přiměřené financování na konkrétní projekty, které by čelily  
ruské propagandě a dezinformacím v EU i za jejími hranicemi a poskytovaly objektivní 
informace veřejnosti v zemích Východního partnerství, a aby vyvíjela vhodné nástroje 
strategické komunikace; v této souvislosti vítá závěry Evropské rady ze dne 20. března 
2015, pokud jde o akční plán proti dezinformačním kampaním; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby rovněž navrhly koordinovaný mechanismus pro zajištění 
transparentnosti finanční, politické nebo technické pomoci, kterou Rusko poskytuje 
politickým stranám a jiným organizacím v EU, a ke shromažďování informací o této 
pomoci a k jejímu monitorování a oznamování, a to s cílem posoudit, jak dalece se 
Rusko angažuje v politickém životě a veřejném mínění v EU a jaký je jeho vliv v této 
oblasti, a přijmout patřičná opatření;

13. je hluboce znepokojen stále intenzivnější spoluprací a kontakty – tolerovanými ruským 
vedením – mezi evropskými populistickými, fašistickými a krajně pravicovými stranami 
na jedné straně a nacionalistickými skupinami v Rusku na straně druhé; uznává, že tyto 
kontakty představují nebezpečí pro demokratické hodnoty a právní stát v EU; vyzývá v 
této souvislosti orgány a členské státy EU, aby přijaly opatření proti této hrozbě nově 
vznikající „nacionalistické internacionály“;

14. je hluboce znepokojen tím, že Rusko podporuje a financuje radikální a extremistické 
strany v členských státech EU; považuje nedávné setkání krajně pravicových stran v 
Petrohradě za urážku památky milionů Rusů, kteří obětovali své životy za záchranu 
světa od nacismu;

15. vyzývá EU, aby podporovala projekty, které se zaměřují na prosazování a rozvoj 
vysokých norem novinářské práce a svobody sdělovacích prostředků a na poskytování 
objektivních a důvěryhodných informací v Rusku a na kritický rozbor propagandy v EU 
a zemích Východního partnerství; vyzývá Komisi, aby uvolnila adekvátní objem 
finančních prostředků na iniciativy rozvoje ruskojazyčných mediálních alternativ k 
ruským sdělovacím prostředkům ovládaným státem, aby rusky mluvící občané měli 
přístup k informacím z důvěryhodných a nezávislých zdrojů;

16. znovu opakuje, že jednou ze základních zásad, na nichž byla EU vybudována, je 
nekompromisní dodržování právního státu, a vyzývá k tomu, aby tato zásada byla 
důsledně, rychle a bezpodmínečně uplatněna v případě jakéhokoli porušení pravidel; 
vyzývá Komisi, aby se stejnou rozhodností uplatňovala i zásadu svobodné a spravedlivé 
soutěže na vnitřním trhu, včetně řízení proti Gazpromu; zastává názor, že EU a její 
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členské státy musí klást větší důraz na to, aby Rusko přistupovalo konstruktivně ke 
svému členství ve WTO a plně dodržovalo své pozdější závazky a aby mimo jiné 
zrušilo neodůvodněná obchodní omezení a poskytlo nediskriminační přístup na svůj trh;

17.  vyzývá Rusko, aby plně spolupracovalo s mezinárodním společenstvím při vyšetřování 
sestřelení letadla MH17, a odsuzuje veškeré pokusy nebo rozhodnutí o udělení amnestie 
zjištěným pachatelům nebo odkládání jejich stíhání; opakovaně vyzývá Rusko, aby 
okamžitě vrátilo trosky a  všechny černé skříňky polského vládního letadla, které se 
zřítilo ve Smolensku; vyzývá orgány EU, aby tyto požadavky vznášely při veškerých 
dvoustranných jednáních s ruskými orgány;

18. vyzývá vládu Ruské federace, aby uznala rozsah a závažnost problému násilí na 
osobách LGBTI v Rusku a jejich obtěžování a zavázala se přijmout opatření k zamezení 
jeho dalšímu výskytu a aby zrušila ustanovení zákona č. 135-FZ ze dne 29. června 2013 
(zákon o „homosexuální propagandě“) zakazující poskytovat informace o vztazích osob 
LGBTI; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Komisi a členské státy EU, aby 
při jednáních s příslušnými ruskými představiteli, a to i na nejvyšší úrovni, 
upozorňovaly na problematiku homofobie a násilí vůči osobám a aktivistům LGBTI; 
vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Komisi a členské státy EU, aby v souladu 
s pokyny EU z června 2013 prosazovaly a hájily všechna lidská práva osob LGBTI, 
přispívaly k boji s veškerými formami násilí proti osobám LGBTI tím, že bude usilovat 
o zajištění pomoci obětem a možností nápravy a podporovat iniciativy občanské 
společnosti a vládních iniciativ zaměřených na sledování případů násilí či vzdělávání 
pracovníků bezpečnostních složek;

19. je si vědom toho, že rozvojem skutečné, nezávislé občanské společnosti se obohacuje 
společnost jako taková, a vyjadřuje tedy své hluboké znepokojení nad zhoršováním 
stavu lidských práv, včetně práva na svobodu projevu, sdružování a shromažďování a 
práv osob LBGTI a nad stavem právního státu v Rusku a na Krymu po jeho nelegální 
anexi; ostře odsuzuje pokračující státní zásahy proti opozici, při nichž je k zákrokům 
proti nezávislým nevládním organizacím používán takzvaný „zákon o zahraničních 
agentech“, a neustálé represe aktivistů, politických oponentů a kritiků režimu, které 
nabývají různých forem; upozorňuje zejména na vraždy Anny Politkovské, Natalji 
Estěmirovové, Borise Němcova, Sergeje Magnitského, Alexandra Litviněnka a dalších; 
žádá, aby byly řádně a nezávisle vyšetřeny vraždy politických aktivistů, novinářů a 
informátorů, aby byli jejich pachatelé stíháni, což by bylo jasným signálem 
nekompromisního boje proti beztrestnosti, a aby byla v případě, že vyšetřování nebude 
probíhat v souladu s mezinárodními standardy, zvážena cílená opatření; znovu vyzývá 
Radu, aby dostála svému závazku bránit tyto zásady a aby na základě návrhu, který by 
měla neprodleně předložit místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka, přijala 
omezující opatření vůči státním představitelům zapojeným do řádně zdokumentovaného 
případu Magnitského; zdůrazňuje, že povinnost Ruska dodržovat normy lidských práv a 
právního státu plyne přímo z jeho členství v OSN, Radě Evropy a OBSE;

20. zdůrazňuje, že nezávislým aktivistům občanské společnosti, obráncům lidských práv, 
blogerům, nezávislým sdělovacím prostředkům a rovněž akademickým pracovníkům a 
osobnostem veřejného života otevřeně vyjadřujícím své názory a nevládním 
organizacím je nutné i nadále poskytovat politickou a finanční podporu v zájmu šíření 
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demokratických hodnot, základních svobod a lidských práv v Rusku a na okupovaném 
Krymu; vyzývá Komisi, aby ze stávajících finančních nástrojů v oblasti vnější politiky 
poskytovala rozsáhlejší finanční pomoc; vybízí EU, aby oslovila ruské veřejné činitele a 
organizace občanské společnosti, kteří jsou nakloněni tomu, aby spolu s EU vytvořili 
vizi politických a diplomatických vztahů založenou na partnerství a spolupráci; 
zdůrazňuje, že je nutné co nejvíce rozvíjet vztahy mezi jednotlivými lidmi a navzdory 
současnému stavu vztahů udržovat rozsáhlý dialog a spolupráci mezi EU a ruskými 
studenty a výzkumnými pracovníky, mezi občanskými společnostmi a mezi orgány 
místní správy s cílem zmírňovat napětí a zlepšovat vzájemné porozumění;

21. vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu zakazujícího financování 
politických stran v EU politickými nebo hospodářskými subjekty mimo EU;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě 
pro vnější činnost, vládě a parlamentu Ruské federace a vládám a parlamentům zemí 
Východního partnerství.
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