
RE\1193469SL.docx PE643.354v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Dokument zasedanja

B9-0185/2019

25.11.2019

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 132(2) Poslovnika

o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in 
preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 
13. januarja 1991 v Vilni
(2019/2938(RSP))

Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, 
Vilija Blinkevičiūtė
v imenu skupine S&D



PE643.354v01-00 2/3 RE\1193469SL.docx

SL

B9-0185/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim 
sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z 
dne 13. januarja 1991 v Vilni
(2019/2938(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Rusiji ter odnosih med EU in Rusijo,

– ob upoštevanju izmenjave mnenj z litovskim ministrom za pravosodje v Odboru za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 12. novembra 2019;

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je okrožno sodišče v Vilni 27. marca 2019 izdalo sodbo v tako imenovani „zadevi z 
dne 13. januarja“, v katerem so bili nekdanji sovjetski obrambni minister Dmitrij Jazov, 
nekdanji poveljnik sovjetske vojske v Vilni Vladimir Ušopčik, nekdanji poveljnik 
posebnih enot KGB Mihail Golovatov ter 64 ruskih, beloruskih in ukrajinskih 
državljanov spoznani za krive vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost 
zaradi sodelovanja v sovjetskem napadu 13. januarja 1991 v Vilni; ker trenutno poteka 
pritožbeni postopek zoper te obsodbe;

B. ker so vsem obtoženim za ta napad sodili v nenavzočnosti, razen dvema nekdanjima 
sovjetskima častnikoma, Juriju Melu in Genadiju Ivanovu, obsojeni pa so bili na do 14 
let zapora; ker se sodbe, izdane spomladi 2019, nanašajo na tragične dogodke po 
litovski razglasitvi neodvisnosti 11. marca 1990, ko je Sovjetska zveza v prizadevanju, 
da bi Litva razglašeno neodvisnost preklicala, najprej jeseni 1990 uvedla gospodarsko 
blokado, nato pa je svoje ukrepe stopnjevala, dokler ni januarja 1991 poskusila nasilno 
strmoglaviti litovsko vlado;

C. ker je bilo v teh dogodkih ubitih 14 civilistov, več kot 800 pa je bilo ranjenih, ko so si 
mirno prizadevali, da bi branili televizijski stolp v Vilni; ker so se zatiralske akcije 
sovjetskih oboroženih sil nadaljevale do poskusa državnega udara avgusta 1991 v 
Moskvi;

D. ker si je Litva dolgo prizadevala, da bi dogodke preiskala in osumljence privedla pred 
sodišče, kar je ovirala nepripravljenost ruskih in beloruskih oblasti, da bi sodelovale, saj 
se niso odzivale na njene prošnje za pravno pomoč ali so jih zavrnile, nazadnje pa so se 
na prošnjo delno odzvale leta 2008;

E. ker je bil prvi ruski odziv na sodbo sodišča negativen, in sicer je ruska duma trdila, da je 
bilo sojenje „politično motivirano“ in „poskus, da bi ponovno napisali zgodovino“, 
rusko zunanje ministrstvo pa je napovedalo, da „ne bo odstopilo od zadeve brez 
nadaljnjih ukrepov“;

F. ker je preiskovalni odbor Ruske federacije od julija 2018 do aprila 2019 na podlagi 
členov 299 in 305 kazenskega zakonika Ruske federacije, ki določata kazensko 
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odgovornost za „zavestno uveljavljanje kazenske odgovornosti za nedolžno osebo“ ter 
za sodnika ali sodnike za „izrekanje očitno nezakonitih kazni, odločitev ali drugih 
sodnih aktov“, uvedel več kazenskih postopkov proti litovskim sodnikom, tožilcem in 
preiskovalcem, ki so sodelovali v preiskavi ali sojenju v t.i. „zadevi z dne 13. januarja“;

G. ker si lahko Rusija prizadeva pridobiti mednarodne naloge za prijetje litovskih 
uradnikov, ki so sodelovali pri tem postopku;

H. ker je pravna država ena od vrednot, na katerih temelji Unija. ker je Komisija skupaj s 
Parlamentom in Svetom v skladu s Pogodbama odgovorna za spoštovanje načela pravne 
države kot temeljne vrednote Unije in za zagotavljanje spoštovanja prava, vrednot in 
načel EU;

I. ker ta načela vključujejo: zakonitost, kar pomeni pregleden, odgovoren, demokratičen in 
pluralističen postopek izvajanja zakonodaje; pravno varnost; prepoved samovoljnega 
ravnanja izvršilnih oblasti; neodvisna in nepristranska sodišča; učinkovit sodni pregled s 
popolnim spoštovanjem temeljnih pravic; in enakost pred zakonom;

1. obsoja kazenski postopek, ki so ga ruske oblasti sprožile zoper litovske uradnike, 
vpletene v tako imenovano „zadevo z dne 13. januarja“; obsoja dejanja ruskih oblasti 
kot nezakonita in kot očitno kršitev načela pravne države;

2. izraža solidarnost z litovskimi uradniki in sodniki, ki so jih ruski organi obtožili, ter z 
litovsko vlado v njenih prizadevanjih, da opozori na ta primer ter zmanjša škodo in 
nevarnost, ki grozi tistim, ki so jih ruski organi krivično obtožili;

3. poziva ruske organe, naj te obtožbe umaknejo in naj ne zahtevajo mednarodnih nalogov 
za prijetje v tej zadevi, ne prek Interpola ne dvostransko; poziva ruske oblasti, naj 
prenehajo ovirati postopek preiskave in v celoti sodelujejo z litovskimi oblastmi pri 
reševanju zadeve in kaznovanju storilcev;

4. poziva predsednika Sveta in Komisije ter podpredsednico/visoko predstavnico, naj še 
naprej pozorno spremljajo te zadeve, izpostavijo ta vprašanja v različnih oblikah na 
srečanjih z Rusijo ter poročajo Parlamentu o izmenjavah z ruskimi oblastmi, pri čemer 
naj se te v celoti zavedajo enotnosti in solidarnosti Evropske unije tako v tem primeru 
kot v drugih povezanih primerih; poziva države članice, naj v svojih stikih z ruskimi 
organi izpostavijo to zadevo;

5. poziva države članice in druge podpisnice statuta Interpola, naj prezrejo vse 
mednarodne naloge za prijetje za obtožene litovske uradnike; poziva Interpol, naj prezre 
vse ruske zahteve za izdajo tovrstnih nalogov;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope, predsedniku, vladi in državni dumi Ruske 
federacije, Europolu in Interpolu.


