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B9-0184/2019

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných opatřeních Ruské federace proti 
litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování 
tragických událostí, k nimž došlo dne 13. ledna 1991 ve městě Vilnius
(2019/2938(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. září 2019 o významu evropské paměti pro 
budoucnost Evropy1,

– s ohledem na rezoluci 1481 Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 
26. ledna 2006 o nutnosti mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických 
režimů,

– s ohledem na Pražskou deklaraci o svědomí Evropy a komunismu, která byla přijata dne 
3. června 2008,

– s ohledem na své prohlášení ze dne 23. září 2008 o vyhlášení 23. srpna Evropským 
dnem památky obětí stalinismu a nacismu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě3,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 22. prosince 2010 nazvanou „Povědomí 
o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě“ (KOM(2010)0783),

– s ohledem na závěry Rady z 9. a 10. června 2011 o povědomí o zločinech spáchaných 
totalitními režimy v Evropě,

– s ohledem na Varšavskou deklaraci, která byla přijata dne 23. srpna 2011 v Den 
památky obětí totalitních režimů,

– s ohledem na společné prohlášení představitelů vlád osmi členských států EU ze dne 23. 
srpna 2018 k připomenutí památky obětí komunismu,

– s ohledem na své historické usnesení o situaci v Estonsku, Lotyšsku a Litvě, které bylo 
přijato dne 13. ledna 1983 v reakci na „Pobaltskou výzvu“ 45 státních příslušníků těchto 
zemí,

– s ohledem na prohlášení litevského ministra zahraničí ze dne 2. října 2019,

– s ohledem na prohlášení předsedy litevského Ústavního soudu ze dne 24. července 

1 Přijaté texty, P9_TA(2019)0021.
2 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 57.
3 Úř. věst. C 137 E, 27.5.2010, s. 25.
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2018,

– s ohledem na prohlášení litevského Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. září 2019,

– s ohledem na prohlášení ruského vyšetřovacího výboru ze dne 10. dubna 2019,

– s ohledem na ústavu Interpolu,

– s ohledem na právo EU a dohody členských států o vydávání,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

– s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1949 a na její dodatkové protokoly,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) ze dne 16. 
prosince 1966,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v přímém důsledku paktu Molotov-Ribentrop, po kterém 
následovala Německo-sovětská smlouva o přátelství, spolupráci a vymezení demarkační 
linie ze dne 28. září 1939, anektoval komunistický Sovětský svaz nezávislou republiku 
Litva, což byl čin, který nebyl nikdy oficiálně uznán Západem;

B. vzhledem k tomu, že v březnu 1990 se Litva stala první z 15 sovětských republik, které 
vyhlásily nezávislost;

C. vzhledem k tomu, že Sovětský svaz použil vojenské síly ve snaze odstranit legitimní 
vládu Litvy, která dne 11. března 1990 vyhlásila nezávislost země;

D. vzhledem k tomu, že 14 civilistů bylo zabito a stovky dalších byly zraněny, když 
sovětské oddíly v časných ranních hodinách dne 13. ledna 1991 vtrhly do budovy 
televizního vysílače a rozhlasového a televizního výboru ve městě Vilnius;

E. vzhledem k tomu, že stovky tisíc Rusů vyšly v lednu 1991 spontánně do ulic Moskvy, 
Petrohradu (tehdy nazývaného „Leningrad“) a dalších ruských měst, aby protestovaly 
proti zločinnému jednání sovětské armády a jejích spolupracovníků ve městě Vilnius;

F. vzhledem k tomu, že v březnu 2019 regionální soud ve městě Vilnius odsoudil bývalého 
sovětského ministra obrany Dmitryje Yazova a více než 60 dalších bývalých sovětských 
úředníků, příslušníků KGB a armády za spáchání válečných zločinů a zločinů proti 
lidskosti a vynesl nad nimi tresty odnětí svobody v nepřítomnosti;

G. vzhledem k tomu, že tresty vynesené v nepřítomnosti litevskými soudci nad těmito 
bývalými sovětskými úředníky sahají od čtyř do čtrnácti let;

H. vzhledem k tomu, že litevský ministr spravedlnosti usiloval v tomto případě o aktivní 
právní spolupráci s Ruskem, přičemž zaslal 289 žádostí o právní pomoc, z nichž jen pět 
bylo částečně provedeno;
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I. vzhledem k tomu, že v reakci na verdikt litevského soudu zahájil ruský vyšetřovací 
výbor vyšetřování namířené proti litevským soudcům a státním zástupcům, kteří 
pracovali na případu týkajícím se událostí ze dne 13. ledna v Litvě, a v březnu 2019 
obvinil Litvu z „nezákonného trestního stíhání ruských občanů“, přičemž obžaloval 
bývalého litevského státního zástupce Simonase Slapsinskase v nepřítomnosti z 
údajného nezákonného trestního stíhání ruských občanů; 

J. vzhledem k tomu, že litevské Ministerstvo zahraničí považuje rozhodnutí Ruska zahájit 
trestní řízení proti litevským soudcům a státním zástupcům, kteří vyšetřovali případ 
týkající se událostí ze dne 13. ledna, za nepřijatelný projev otevřeného tlaku na Litvu, 
její soudy a pracovníky donucovacích orgánů;

K. vzhledem k tomu, že se má za to, že Rusko aktivně skrývá a chrání výkonné vedoucí 
pracovníky a pachatele činů ozbrojené agrese vůči nevinným a neozbrojeným civilistům 
a přijímá všechna možná opatření, aby jim pomohlo vyhnout se odpovědnosti;

L. vzhledem k tomu, že litevský ministr vnitra Misiunas požádal své protějšky z EU, aby 
spolupracovaly s litevskými orgány „proti veškerým možným záznamům Interpolu nebo 
dvoustranným žádostem ze strany Ruska, jejichž účelem je nalézt nebo zatknout 
úředníky Litvy zapojené do tohoto případu“;

M. vzhledem k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin udělil Dmitrymu Yazovovi, 
poslednímu sovětskému ministrovi obrany, hlavní státní vyznamenání „za jeho 
příspěvek k posílení schopnosti obrany národa a prosazování vlasteneckých hodnot 
mezi mladší generací“;

1. vyjadřuje politování nad nepřiměřenými opatřeními Ruské federace proti litevským 
soudcům, které jsou projevem tlaku na členské státy EU, jejich soudy a pracovníky 
donucovacích orgánů;

2. vyjadřuje politování nad tím, že Ruská federace zneužívá mezinárodní donucovací 
orgány, jako je Interpol, a považuje tato opatření Ruské federace namířená proti 
soudcům a státním zástupcům jednoho z členských států EU za neslučitelná s 
dodržováním právního státu;

3. domnívá se, že se Ruská federace provinila narušením chodu spravedlnosti ve své snaze 
přijmout veškerá možná opatření s cílem pomoci válečným zločincům sovětského 
režimu uniknout spravedlnosti;

4. domnívá se, že Ruská federace nehorázným způsobem porušuje všeobecně uznávané 
záruky nezávislosti soudců a státních zástupců, neboť tyto všeobecně přijímané zásady 
zakazují ruské vměšování se do spravedlnosti vykonávané soudem a zakazují jakékoli 
ovlivňování nestrannosti a nezávislosti rozhodnutí soudu;

5. domnívá se, že tato opatření mohou vést ke zneužití systému Interpolu a dalších 
dvoustranných a mnohostranných dohod o spolupráci s cílem zatknout, zadržet a 
požadovat vydání osob, které jsou předmětem politicky motivovaného stíhání; vyzývá 
příslušné orgány z členských států, aby spolupracovaly se svými litevskými protějšky s 
cílem zamítnout veškeré možné záznamy Interpolu nebo dvoustranné žádosti ze strany 
Ruska, jejichž účelem je nalézt nebo zatknout úředníky Litvy zapojené do daného 
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případu;

6. zdůrazňuje, že je to podruhé v nedávných letech, kdy Rusko využilo své soudy k 
zastrašování a oslabení integrity ústavního soudu a prosazování práva určitého národa, 
neboť zahájilo podobný případ proti soudcům ukrajinského Ústavního soudu za 
odsouzení anexe Krymu;

7. domnívá se, že tato opatření představují vzorec chování, ve kterém se Rusko, bude-li 
ponecháno bez odporu, bude nadále vměšovat do právních záležitostí určitého 
členského státu s cílem oslabit a podrýt ústavní pravomoc soudů a prosazování práva 
určitého členského státu;

8. připomíná svou podporu nezávislosti, legitimitě a integritě litevského Ústavního soudu, 
jeho soudců a státních zástupců a podporuje jejich rozhodnutí postavit válečné zločince 
sovětského režimu před soud za masakr neozbrojených litevských civilistů, k němuž 
došlo dne 13. ledna 1991;

9. vyjadřuje politování nad tím, že se Ruská federace, včetně ruských struktur pro 
prosazování práva, neustále drží své sovětské minulosti v zemi, která nerespektovala 
lidský život, svobodu ani svrchovanost sousedních zemí;

10. odsuzuje tato opatření Ruské federace coby nezákonný pokus vyvinout přímý tlak na 
litevské soudy a coby další pokus přepsat dějiny a popřít skutečnost sovětské okupace;

11. vyjadřuje soustrast rodinám obětí tohoto ohavného zločinu a soucit s jejich tíživou 
situací;

12. vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředsedkyni Komise, aby důkladně sledovala vývoj situace, kdy Rusko zneužívá 
své trestní soudy coby prostředek politického pronásledování soudců, právníků a 
úředníků členských států, prostřednictvím monitorování, výměny všech důležitých 
informací a určení možných potřeb nápravy;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, 
prezidentovi Interpolu, prezidentovi, vládě a parlamentu Litvy, prezidentovi, vládě a 
parlamentu Ruské federace a členským státům.


