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Usnesení Evropského parlamentu o Rusku: případ Alexeje Navalného, posilování 
vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
(2021/2642(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, vztazích mezi EU a Ruskem a Ukrajině,

– s ohledem na Chartu OSN, Úmluvu OSN o mořském právu (UNCLOS), Všeobecnou 
deklaraci lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na 
Úmluvu Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod,

– s ohledem na soubor opatření k plnění minských dohod, který byl přijat a podepsán 
v Minsku dne 12. února 2015 a který jako celek podpořila rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN č. 2202 (2015) ze dne 17. února 2015,

– s ohledem na prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu Alexeje Navalného, které jménem EU 
učinil dne 18. dubna 2021,

– s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 19. dubna 
2021 o vyhoštění českých diplomatů a na prohlášení vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 21. dubna 2021 vyjadřující jménem EU 
solidaritu s Českou republikou v souvislosti s kriminálními činnostmi na jejím území, 

– s ohledem na prohlášení ministrů zahraničních věcí zemí G7 a vysokého představitele 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 12. dubna 2011 o Ukrajině,

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

A. vzhledem k tomu, že Rusko se bez předchozího oznámení pustilo do bezprecedentního 
posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích, v okupovaném Donbasu a 
na protiprávně anektovaném Krymu, včetně rozsáhlých přesunů vojsk; vzhledem k 
tomu, že Rusko oznámilo uzavření Kerčského průlivu pro válečné lodě a nekomerční 
plavidla do října 2021, čímž plánuje částečně zablokovat přístup do Azovského moře, 
což je v rozporu s úmluvou UNCLOS; vzhledem k tomu, že uplynulo šest let od přijetí 
minských dohod a sedm let od protiprávní anexe Krymského poloostrova Ruskou 
federací a od začátku války na Ukrajině;

B. vzhledem k tomu, že Alexej Navalnyj, ruský právník, opoziční politik a protikorupční 
aktivista, je v současné době nezákonně vězněn v trestanecké kolonii, kde byl 
opakovaně podroben mučení a nelidskému zacházení, a v současné době se potýká se 
zhoršujícím se zdravotním stavem, který ohrožuje jeho život, a přesto mu dosud nebyla 
poskytnuta odpovídající lékařská péče; vzhledem k tomu, že i když bude panu 
Navalnému nyní poskytnuta nezbytná péče, neexistuje žádná záruka, že nebude 
vystaven dalšímu nelidskému či životu ohrožujícímu zacházení nebo že nebude 
usilováno o jeho život; vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva považuje 
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jeho uvěznění za nezákonné a život ohrožující a prohlásil, že Rusko jej musí okamžitě 
propustit; vzhledem k tomu, že EU co nejdůrazněji odsoudila otravu pana Navalného, 
uložila cílené sankce a nadále požaduje nezávislé vyšetření jeho otrávení;

C. vzhledem k tomu, že v ústavě Ruské federace je zakotveno právo na svobodu myšlení, 
projevu, sdružování a pokojného shromažďování; vzhledem k tomu, že situace v oblasti 
lidských práv a právního státu se v Rusku nadále zhoršuje, jelikož místní orgány tato 
práva a svobody neustále porušují;

D. vzhledem k tomu, že české orgány potvrdily, že útočník odpovědný za výbuchy v 
muničním skladu Vrbětice v roce 2014 byl téměř jistě státním aktérem napojeným na 
ruské vojenské zpravodajské jednotky; vzhledem k tomu, že tyto protiprávní činy 
spáchané na území České republiky způsobily smrt dvou českých občanů, vážné 
ohrožení civilního obyvatelstva, obrovské materiální škody a zásadní porušení 
svrchovanosti členského státu EU zahraniční mocností;

E. vzhledem k tomu, že dne 17. dubna oznámila Česká republika své rozhodnutí vyhostit 
na základě svých zjištění 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví;  vzhledem k tomu, že 
Rusko se v reakci na to rozhodlo vyhostit 20 českých diplomatů; vzhledem k tomu, že 
dne 22. dubna se Česká republika rozhodla snížit a omezit počet zaměstnanců ruského 
velvyslanectví v Praze na současný počet českých zaměstnanců v Moskvě, a to v 
souladu s článkem 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, a poskytla ruskému 
velvyslanectví čas na splnění tohoto požadavku do konce května;

1. plně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích 
mezinárodně uznaných hranic; odsuzuje nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu 
Ruskou federací a přímé i nepřímé zapojení této země do ozbrojených konfliktů na 
východní Ukrajině, jakož i porušování lidských práv na těchto územích a vnucování 
pasů Ruské federace ukrajinským občanům na okupovaných územích Donbasu a 
Krymu;

2. vyzývá Rusko, aby okamžitě ukončilo své provokace na ukrajinských hranicích, které 
mají destabilizující dopad na celý region i oblasti za jeho hranicemi, a aby zmírnilo 
napětí v souladu se svými mezinárodními závazky, jako jsou zásady a závazky OBSE 
týkající se transparentnosti vojenských přesunů a Vídeňský dokument; přijímá s úlevou 
oznámení ruského ministra obrany Sergeje Šojgua, že jednotky účastnící se cvičení se 
do 1. května vrátí na své domovské základny, a trvá na tom, že všechny ruské jednotky 
musí být okamžitě staženy; naléhavě vyzývá všechny strany, aby dodržovaly dohodu 
o příměří; vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a podporuje její zdrženlivost vůči současným 
provokacím;

3. naléhavě vyzývá všechny strany, aby uplatňovaly veškerá ustanovení minských dohod, 
včetně ustanovení týkajících se ukončení vojenských akcí ve východní Ukrajině, a aby 
se konstruktivně zapojily do procesu vedeného normandskou skupinou a činnosti 
třístranné kontaktní skupiny; zdůrazňuje, že je třeba nalézt politické řešení konfliktu na 
východní Ukrajině a posílit úlohu EU při mírovém řešení konfliktu;

4. naléhavě vyzývá členské státy, aby připravily a sdělily Ukrajině věrohodnou 
dlouhodobou perspektivu přistoupení k EU; vyzývá členské státy a spojence EU, aby 
Ukrajině nabídli spolehlivé bezpečnostní záruky, které by zabránily budoucím 
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eskalacím s Ruskou federací;

5. důrazně odsuzuje uvěznění Alexeje Navalného a vyzývá k jeho okamžitému a 
bezpodmínečnému propuštění a také k propuštění osob zadržených při masových 
protestech na jeho podporu; vyzývá ruské orgány, aby panu Navalnému umožnily 
okamžitý přístup k lékařům dle vlastního výběru a aby zlepšily podmínky ve věznicích 
a vazebních zařízeních tak, aby odpovídaly mezinárodním normám; vyzývá členské 
státy, aby v koordinaci s ruskými orgány prozkoumaly možnosti evakuace pana 
Navalného;

6. odsuzuje záměr ruských orgánů prohlásit protikorupční nadaci vedenou Alexejem 
Navalným za extremistickou organizaci a považuje tento krok za neopodstatněný a 
diskriminační; zdůrazňuje, že boj proti korupci a zájem o zapojení se do svobodného a 
pluralitního veřejného diskurzu a volebního procesu je nezcizitelným právem každého 
jednotlivce a demokratické politické organizace a nemá nic společného s 
extremistickými názory;

7. vyjadřuje svou solidaritu s demokratickými silami v Rusku, které jsou odhodlány 
podporovat otevřenou a svobodnou společnost, a svou podporu všem jednotlivcům a 
organizacím, které se staly terčem útoků a represí; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby 
zastavily pronásledování a zastrašování opozice, občanské společnosti, sdělovacích 
prostředků a obránců lidských práv a práv žen a dalších aktivistů i veškeré útoky, 
kterým jsou vystaveni; vybízí EU, aby soustavně vyzývala Rusko k tomu, aby zrušilo 
nebo změnilo všechny právní předpisy, které nejsou v souladu s mezinárodními 
standardy; připomíná, že rozhodně podporuje všechny obránce lidských práv v Rusku a 
jejich činnost; vyzývá delegaci EU a zastoupení členských států v této zemi, aby více 
podporovaly občanskou společnost a aby využily veškeré nástroje, které mají k 
dispozici, k intenzivnější podpoře činnosti obránců lidských práv a aby případně 
zjednodušily vydávání mimořádných víz a poskytovaly těmto osobám dočasné útočiště 
v členských státech EU;

8. odsuzuje nepřátelské aktivity Ruska v České republice jako hrubé porušení 
mezinárodního práva a svrchovanosti členského státu EU; vyzývá Rusko, aby ukončilo 
veškeré činnosti, které ohrožují bezpečnost a stabilitu v EU, pohnalo viníky k 
odpovědnosti a odškodnilo rodiny občanů, kteří při útoku v roce 2014 zemřeli; 
vyjadřuje svou solidaritu s Českou republikou a vyzývá místopředsedu Komise, 
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Radu, aby v 
případě odvetných opatření vůči České republice nebo jinému členskému státu EU 
přijali vhodná protiopatření, včetně rozšíření cílených sankcí; vyzývá členské státy, aby 
ve znamení solidarity zvážily vyhoštění ruských diplomatů;

9. odsuzuje propagandu a dezinformace v ruském tisku a jejich nepřátelské šíření v rámci 
EU, stejně jako činnost ruských farem trollů, zejména těch, které v současné době 
vedou pomlouvačnou kampaň namířenou proti České republice, v níž tvrdí, že se jedná 
o satelit Spojených států, a nikoli o suverénní zemi s nezávislými informačními 
službami; odsuzuje kybernetické útoky namířené proti strategickým institucím české 
státní správy a související s ruskou vojenskou špionáží;

10. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a Radu, aby vypracovali nový 
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strategický přístup ke vztahům EU s Ruskem, který musí lépe podporovat občanskou 
společnost, posilovat mezilidské kontakty s ruskými občany, jasně vymezit hranice pro 
spolupráci s ruskými státními subjekty, využívat technologické normy a otevřený 
internet k podpoře volného prostoru a omezení represivních technologií a projevit 
solidaritu s východními partnery EU, mimo jiné pokud jde o bezpečnostní otázky a 
mírové řešení konfliktů; zdůrazňuje, že každý dialog s Ruskem musí být založen na 
dodržování mezinárodního práva a lidských práv;

11. žádá Radu a místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby posílili odolnost vůči 
hybridním intervencím a protiopatření proti nim, včetně důsledného boje proti praní 
peněz, zejména pokud jde o prostředky ruské elity uložené nebo vynaložené v EU, a 
snížili závislost EU na ruské energii; naléhavě proto vyzývá orgány EU a všechny 
členské státy, aby nepokračovaly v dostavbě plynovodu Nord Stream 2 a požadovaly 
zastavení výstavby kontroverzních jaderných elektráren budovaných společností 
Rosatom; vyzývá k přepracování sankčních mechanismů EU, aby nebyly tak 
těžkopádné, složité a zatížené příliš komplikovanými právními postupy; požaduje, aby 
členské státy vystupovaly ve Výboru ministrů Rady Evropy jednotně, pokud jde o to, že 
Rusko nadále nerespektuje rozsudky Evropského soudu pro lidská práva;

12. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku, 
vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, NATO, Organizaci pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidentovi, vládě a Nejvyšší radě Ukrajiny a 
prezidentovi, vládě a Státní dumě Ruské federace.


