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Az Európai Parlament állásfoglalása az Oroszországi Föderáció által az 1991. január 13-
i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vevő litván bírákkal, ügyészekkel és 
nyomozókkal szemben a közelmúltban hozott intézkedésekről
(2019/2938(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Oroszországról, a külföldi beavatkozásról, valamint az EU és Oroszország 
közötti kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen 2019. március 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban a közelmúltban, 
2019. november 12-én tartott eszmecserére2,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre (EUMSZ) és az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen 
annak 49. cikkére,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének 1985. november 29-i 40/32. sz. és 1985. december 
13-i 40/146. sz. határozatával jóváhagyott, az igazságszolgáltatás függetlenségére 
vonatkozó alapelvekre,

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának  „Bírák: függetlenség, 
hatékonyság és felelősségi kör” című CM/Rec(2010)12 ajánlására,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel március 27-én a vilniusi regionális bíróság ítéletet hozott az úgynevezett „január 
13-i ügyben”, amelyben 67 orosz, belarusz és ukrán állampolgárt – köztük a 
Szovjetunió korábbi magas rangú tisztviselőit – találtak bűnösnek háborús 
bűncselekményekben és emberiesség elleni bűncselekményekben az 1991. január 13-i 
vilniusi szovjet agresszióban való részvételükért; mivel a vádlottakat – két volt szovjet 
tiszt kivételével – távollétükben állították bíróság elé, és legfeljebb 14 év 
börtönbüntetésre ítélték; mivel a fenti ítéletek jelenleg fellebbezés alatt állnak;

B. mivel az ítéletek az 1990. március 11-i litván függetlenségi nyilatkozatot követő 
tragikus eseményekre és a Szovjetunió által a függetlenségi mozgalom tüntetőivel 
szemben alkalmazott katonai erőre vonatkoznak, akik békésen próbálták megvédeni a 
vilniusi állami televíziós központot és televíziós tornyot; mivel ez a szovjet beavatkozás 
14 tüntető halálához és több mint 800 sebesülthöz vezetett;

C. mivel az orosz és a fehérorosz hatóságok a tárgyalást megelőző nyomozások során 
megtagadták az együttműködést, illetve a jogsegély iránti litván megkeresésekre való 

1 Elfogadott szövegek, P_8 TA(2019)0157
2 https://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE
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válaszadást;

D. mivel 2018 júliusa és 2019 áprilisa között az Oroszországi Föderáció 
Vizsgálóbizottsága büntetőeljárást indított a január 13-i ügyben folytatott nyomozásban 
vagy ítélethozatalban részt vevő litván bírák, ügyészek és nyomozók ellen az 
Oroszországi Föderáció Büntető Törvénykönyvének 299. és 305. cikke alapján, 
amelyek szerint büntetőjogi felelősség állapítható meg „ártatlan személy tudatos 
büntetőjogi felelősségre vonása” és „nyilvánvalóan jogellenes büntetések kiszabása” 
esetén; mivel az orosz hatóságok megkísérelhetnek nemzetközi elfogatóparancsot kérni 
a vád alá helyezett litván tisztviselők ellen;

E. mivel az EU a közös értékeken – köztük a békén, a szabadságon, a demokrácián, a 
jogállamiságon, valamint az alapvető jogok és az emberi jogok tiszteletben tartásán – 
alapuló közösség; mivel ezek az értékek képezik az EU harmadik felekkel fenntartott 
kapcsolatainak alapját; mivel Litvánia az Európai Unió tagállama, és a nemzetközi 
joggal teljes összhangban jár el azáltal, hogy a területi elvvel összhangban büntetőjogi 
joghatóságot gyakorol;

F. mivel Oroszország egyre gyakrabban megsérti a nemzetközi jogot és 
kötelezettségvállalásokat, és a jószomszédi kapcsolatokkal ellentétes magatartást mutat; 
mivel az EU és Oroszország közötti jelenlegi fennálló feszültség és konfrontáció egyik 
félnek sem érdeke;

G. mivel a jogállamiság és a független igazságszolgáltatás az ellenállóképes demokratikus 
társadalmak középpontjában áll;

1. kifejezi szolidaritását az orosz hatóságok által ebben az ügyben alaptalanul vád alá 
helyezett litván tisztviselőkkel és bírákkal, és támogatja a litván kormány arra irányuló 
erőfeszítéseivel, hogy felhívja a figyelmet erre az ügyre, és csökkentse az azon 
személyeknek okozott kárt és az őket fenyegető veszélyt, akik ellen az orosz hatóságok 
nyomozást folytatnak;

2. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatásnak pártatlanul, tények alapján és a 
jogszabályokkal összhangban kell döntenie az előtte folyamatban lévő ügyekről, 
mindenféle korlátozás, helytelen befolyásolás, ösztönzés, nyomásgyakorlás, fenyegetés 
vagy beavatkozás nélkül, akár közvetlenül, akár közvetve történne ez bármely fél 
kezdeményezésére vagy bármilyen okból;

3. elítéli az orosz hatóságok cselekedeteit, mivel úgy véli ezek törvénytelenek és nem 
felelnek meg a jogállamiságnak, és úgy ítéli meg, hogy beavatkoznak a litván 
igazságszolgáltatás függetlenségébe; felhívja az orosz hatóságokat, hogy ejtsék ezeket a 
vádakat, és ebben az esetben tartózkodjanak nemzetközi elfogatóparancsok akár az 
Interpolon, akár kétoldalú kapcsolatokon keresztül történő kiadásától;

4. ösztönzi az EU-t, hogy ismételten szólítsa fel Oroszországot a nemzetközi normákkal 
összeegyeztethetetlen valamennyi jogszabály hatályon kívül helyezésére vagy 
módosítására; felszólítja Oroszországot, hogy haladéktalanul szüntesse be a külföldi 
állampolgárok büntetőeljárás alá vonását, amennyiben ez nincs összhangban a 
nemzetközi szabályokkal; hangsúlyozza az EU és Oroszország által a nemzetközi 
szabályokon alapuló renden belül folytatott együttműködés fontosságát;



PE643.352v02-00 4/4 RE\1193467HU.docx

HU

5. felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben működjenek együtt európai szinten az 
Oroszországgal kapcsolatos politikájuk terén, mivel a nagyobb koherencia és 
koordináció alapvető fontosságú a hatékonyabb uniós politika szempontjából, és hogy 
tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a reziliencia kiépítése érdekében, valamint 
törekedjenek a demokratikus folyamatok és a független igazságszolgáltatás támogatását 
és megerősítését célzó gyakorlati megoldásokra; elvárja az összes uniós intézménytől és 
a tagállamoktól, hogy vessék fel ezt az ügyet az orosz hatóságokkal folytatott 
kommunikációjuk során;

6. felszólítja a hivatalba lépő főképviselőt/alelnököt és az EKSZ-t, gondoskodjon arról, 
hogy ezeket az ügyeket valamennyi tagállam részletesen megismerje, továbbá hogy 
vigye az ügyet a Külügyek Tanácsa elé, valamint hogy maradéktalanul tájékoztassa az 
orosz hatóságokat az Európai Unió ebben az ügyben és a többi kapcsolódó ügyben 
tanúsított egységéről és szolidaritásáról;

7. felhívja valamennyi uniós tagállamot és az Interpol Alapokmányának többi aláíróját, 
hogy hagyjanak figyelmen kívül minden, a vád alá helyezett litván tisztviselők ellen 
kiadott nemzetközi elfogatóparancsot, és felszólítja az Interpolt, hogy hagyja figyelmen 
kívül az ilyen parancsok iránti orosz kérelmeket;

8. felhívja az összes uniós tagállamot, hogy tartózkodjanak a litván bírák, ügyészek és 
nyomozók elleni büntetőeljárásokban felhasználható személyes adatok Oroszország 
részére történő továbbításától;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanács főtitkárának, az 
Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és Állami Dumájának, valamint az 
Interpolnak.


