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Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Rosji 

Parlament Europejski,

– uwzględniając cele konsolidacji demokracji i swobód politycznych w Federacji Rosyjskiej, 
wyznaczone w porozumieniu o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Federacją Rosyjską z drugiej 
strony1, które weszło w życie w 1997 r. i wygasa w 2007 r.,

– uwzględniając dialog między UE a Rosją na temat praw człowieka,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji, a w szczególności rezolucję z 
dnia 25 października 2006 r. w sprawie stosunków UE-Rosja po zabójstwie dziennikarki 
Anny Politkowskiej2 oraz rezolucję z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie stosunków UE-
Rosja3, 

– uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że członkowie rosyjskiej opozycji demonstrowali 14 kwietnia 2007 r. na 
Placu Puszkina w Moskwie; mając na uwadze, że tzw. „marsz sprzeciwu” został 
zorganizowany przez Inną Rosję, ruch skupiający różne ugrupowania z różnych środowisk 
politycznych,

B. mając na uwadze, że kilka minut po rozpoczęciu marszu 2 000 protestujących natknęło się 
na siły bezpieczeństwa będące w czterokrotnej przewadze, które szybko rozpędziły 
działaczy, bijąc i przejściowo zatrzymując tych, którzy chcieli przełamać linię oddziałów 
prewencji,

C. mając na uwadze, że wśród zatrzymanych znajdowali się przywódcy Zjednoczonego Frontu 
Obywatelskiego, były mistrz świata w szachach Gari Kimowicz Kasparow i Maria Gajdar, 
córka pierwszego reformatorskiego premiera po rozpadzie Związku Radzieckiego; mając na 
uwadze, że były premier Michaił Michajłowicz Kasjanow uniknął aresztowania jedynie 
dzięki swoim ochroniarzom, którzy pomogli mu uciec; mając na uwadze, że wielu 
dziennikarzy, w tym korespondent ARD Stephan Stuchlik, którzy próbowali oddać bieg 
wydarzeń i rozpowszechnić je na zachodzie, również zostało pobitych i aresztowanych,

D. mając na uwadze, że w dniu 15 kwietnia 2007 r. w podobny sposób rozbito inny protest, 
aczkolwiek dużo mniejszy, zorganizowany przez to samo ugrupowanie w Petersburgu, 
chociaż Gari Kimowicz Kasparow został zatrzymany nawet przed rozpoczęciem protestu, a 
niektórzy demonstranci zostali prewencyjnie aresztowani w drodze na manifestację,

E. mając na uwadze, że Władimir Pietrowicz Łukin, rosyjski rzecznik praw człowieka, 
stwierdził, że jego zdaniem policja w obu miastach przekroczyła swoje uprawnienia, oraz 

  
1 Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 1.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0448.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0566.



mając na uwadze, że gubernator Petersburga Walentyna Iwanowna Matwijenko poleciła 
wszcząć śledztwo w sprawie naruszenia praw człowieka podczas demonstracji w tym 
mieście;

F. mając na uwadze, że władze rosyjskie, przygotowując się do wyborów parlamentarnych i 
prezydenckich, wywierają coraz większą presję na ugrupowania opozycyjne i organizacje 
pozarządowe, aby powstrzymały się od jakichkolwiek działań skierowanych przeciwko 
prezydentowi i rządowi, a także by zapobiec zdawaniu relacji z takiej działalności przez 
media;

G. mając na uwadze, że demokracja w Rosji została osłabiona, zwłaszcza na skutek 
przekazania kontroli nad wszystkimi ważniejszymi stacjami telewizyjnymi i większością 
stacji radiowych w ręce rządu, rozprzestrzeniania się samocenzury w mediach 
drukowanych, nowych ograniczeń prawa do organizowania demonstracji publicznych oraz 
pogorszenia klimatu wokół organizacji pozarządowych,

H. mając na uwadze, że wolność zgromadzeń jest podstawowym elementem zasad 
demokratycznych i standardów w dziedzinie praw człowieka, których Rosja zobowiązała 
się przestrzegać i zobowiązanie to nieustannie potwierdza; mając na uwadze, że te zasady i 
wartości są także podstawą strategicznego partnerstwa między UE Rosją,

I. mając na uwadze, że jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Rady Europy, Federacja Rosyjska podjęła 
zobowiązanie poszanowania wolności słowa i zgromadzeń; mając na uwadze, że 
przestrzeganie tych zasad ma szczególne znaczenie w kontekście nadchodzących wyborów 
w Rosji,

1. stanowczo potępia użycie nieproporcjonalnej siły przez rosyjskie policyjne oddziały 
prewencji w czasie pokojowych demonstracji, które odbyły się w minionym tygodniu 
w Moskwie i Petersburgu, oraz wzywa władze rosyjskie do wypełniania zobowiązań 
międzynarodowych i do poszanowania wolności słowa i wolności zgromadzeń;

2. w szczególności potępia represyjne działania stosowane przez siły bezpieczeństwa wobec 
dziennikarzy wykonujących swoje obowiązki zawodowe; uznaje takie napaści na media za 
niedopuszczalne;

3. wzywa władze rosyjskie do wszczęcia śledztwa w sprawie naruszeń praw człowieka, które 
miały miejsce podczas obu demonstracji oraz do zidentyfikowania i postawienia przed 
sądem osób odpowiedzialnych za te naruszenia;

4. zachęca rosyjską Dumę Państwową do powołania grupy roboczej, która zbada, dlaczego 
użyto takiej siły przeciw pokojowym demonstracjom;

5. wzywa Komisję i Radę do jasnego wyrażenia wymienionych zastrzeżeń w kontaktach 
z rządem rosyjskim, w szczególności podczas zbliżającego się szczytu UE-Rosja, który 
odbędzie się w dniu 18 maja 2007 r. w Samarze;

6. wzywa rosyjskich przywódców, aby dołożyli wszelkich starań w celu uniknięcia 
powtórzenia się tych ubolewania godnych wydarzeń, w szczególności w okresie 
poprzedzającym wybory prezydenckie i wybory do Dumy, oraz aby zagwarantowali 
wszystkim partiom i ruchom politycznym możliwość uczestnictwa w procesie 



demokratycznym; wzywa Centralną Komisję Wyborczą i rosyjski wymiar sprawiedliwości, 
aby monitorując przebieg kampanii i wyborów, zachowywały czujność, obiektywizm i 
bezstronność; 

7. jest głęboko zbulwersowany uwidaczniającym się schematem stosowania przez władze 
rosyjskie przesadnej siły wobec działaczy opozycji, budzącym poważne obawy co do stanu 
demokracji i przestrzegania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej;

8. ponawia wezwanie do nasilenia dialogu między UE a Rosją na temat praw człowieka, tak 
aby stał się on bardziej skuteczny i skoncentrowany na konkretnych wynikach, z pełnym 
zaangażowaniem Parlamentu Europejskiego na wszystkich szczeblach, z myślą 
o wzmocnieniu tego elementu w nowym porozumieniu o partnerstwie i współpracy, które 
będzie negocjowane w najbliższej przyszłości;

9. zaznacza, że aby osiągnąć widoczny postęp w rozwoju demokracji w Rosji, należy 
prowadzić wspólną politykę UE oraz stosunki dwustronne państw członkowskich z Rosją 
w oparciu o wspólnie uzgadniane zasady i wspólne stanowiska;

10. wzywa władze rosyjskie do pełnego przestrzegania – w okresie poprzedzającym wybory 
parlamentarne i prezydenckie – demokratycznych standardów i zasad określonych przez 
Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Radę Europy; wzywa Radę 
Europy do zbadania sprawy naruszeń praw człowieka podczas demonstracji, które miały 
miejsce w Moskwie i Petersburgu;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Radzie Europy oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.
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