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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji – sprawa Aleksieja Nawalnego, 
gromadzenie oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice 
Czeskiej
(2021/2642(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Rosji, stosunków UE–Rosja 
oraz w sprawie Ukrainy,

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, Konwencję Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza (UNCLOS), Powszechną deklarację praw człowieka, Międzynarodowy 
pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Konwencję Rady Europy o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności,

– uwzględniając pakiet środków służących wdrożeniu porozumień mińskich przyjęty i 
podpisany w Mińsku 12 lutego 2015 r. i zatwierdzony w całości w rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 2202 (2015) z 17 lutego 2015 r.,

– uwzględniając oświadczenie z 18 kwietnia 2021 r. w sprawie pogarszającego się stanu 
zdrowia Aleksieja Nawalnego wydane w imieniu Unii Europejskiej przez wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

– uwzględniając oświadczenie rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z 19 
kwietnia 2021 r. w sprawie wydalenia dyplomatów czeskich oraz oświadczenie 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 21 
kwietnia 2021 r. wydane w imieniu UE w duchu solidarności z Republiką Czeską w 
sprawie działalności przestępczej na terytorium tej ostatniej,

– uwzględniając oświadczenie ministrów spraw zagranicznych G-7 i wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 12 kwietnia 
2021 r. w sprawie Ukrainy,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rosja rozpoczęła bezprecedensowe gromadzenie swoich sił 
zbrojnych na granicach Ukrainy, w okupowanym Donbasie i na nielegalnie 
przyłączonym Krymie, łącznie z ruchami oddziałów na dużą skalę, bez uprzedniego 
powiadomienia; mając na uwadze, że Rosja planuje częściowo zablokować dostęp do 
Morza Azowskiego, ogłaszając zamknięcie Cieśniny Kerczeńskiej dla okrętów 
wojennych i statków niehandlowych do października 2021 r., co stanowi naruszenie 
UNCLOS; mając na uwadze, że minęło sześć lat od przyjęcia porozumień mińskich i 
siedem lat od bezprawnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską i 
rozpoczęcia wojny na Ukrainie;

B. mając na uwadze, że Aleksiej Nawalny, rosyjski prawnik, polityk opozycyjny i działacz 
antykorupcyjny, obecnie nielegalnie uwięziony w kolonii karnej i wielokrotnie 
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poddawany w niej torturom i nieludzkiemu traktowaniu, zmaga się obecnie z 
pogarszającym się stanem zdrowia, który zagraża jego życiu, i nadal nie otrzymał 
odpowiedniej opieki medycznej; mając na uwadze, że nawet gdyby A. Nawalny obecnie 
otrzymał niezbędną opiekę, nie ma gwarancji, że nie będzie już mu grozić nieludzkie 
lub zagrażające życiu traktowanie lub zamachy na jego życie; mając na uwadze, że 
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał jego uwięzienie za bezprawne i zagrażające 
życiu oraz stwierdził, że Rosja musi go natychmiast uwolnić; mając na uwadze, że UE 
jak najsurowiej potępiła zatrucie A. Nawalnego, nałożyła ukierunkowane sankcje i 
nadal domaga się przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie jego zatrucia;

C. mając na uwadze, że prawo do wolności myśli, słowa, zrzeszania się i pokojowego 
zgromadzania się zapisano w konstytucji Federacji Rosyjskiej; mając na uwadze, że 
sytuacja  praw człowieka i praworządności w Rosji nadal się pogarsza, a władze stale 
naruszają te prawa i wolności;

D. mając na uwadze, że władze czeskie potwierdziły, iż napastnik odpowiedzialny za 
eksplozje w składzie amunicji w Vrběticach w 2014 r. był niemal na pewno podmiotem 
państwowym powiązanym z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU; mając na uwadze, 
że te nielegalne działania na terytorium Republiki Czeskiej doprowadziły do śmierci 
dwóch obywateli Czech, poważnego zagrożenia dla ludności cywilnej, ogromnych 
szkód materialnych i poważnego naruszenia suwerenności państwa członkowskiego UE 
przez obce mocarstwo;

E. mając na uwadze, że 17 kwietnia Republika Czeska na podstawie swoich ustaleń 
ogłosiła decyzję o wydaleniu 18 pracowników ambasady rosyjskiej; mając na uwadze, 
że w odpowiedzi Rosja postanowiła wydalić 20 dyplomatów czeskich; mając na 
uwadze, że 22 kwietnia 2021 r. Republika Czeska postanowiła – zgodnie z art. 11 
Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych – zmniejszyć i ograniczyć 
liczbę pracowników w ambasadzie rosyjskiej w Pradze do obecnej liczby pracowników 
czeskich w Moskwie, dając ambasadzie rosyjskiej czas na dostosowanie się do 
przepisów do końca maja;

1. w pełni popiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w 
obrębie jej międzynarodowo uznanych granic; potępia bezprawną aneksję Krymu i 
Sewastopola przez Federację Rosyjską, a także jej bezpośrednie i pośrednie 
zaangażowanie w konflikty zbrojne we wschodniej Ukrainie oraz naruszenia praw 
człowieka na tych terytoriach i wymuszone przyjmowanie rosyjskich paszportów przez 
obywateli okupowanego Donbasu i Krymu;

2. wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania prowokacji na granicy ukraińskiej, 
które mają destabilizujący wpływ na cały region i poza nim, oraz do złagodzenia napięć 
zgodnie z jej zobowiązaniami międzynarodowymi, takimi jak zasady i zobowiązania 
OBWE dotyczące przejrzystości ruchów wojskowych oraz dokument wiedeński; z ulgą 
przyjmuje oświadczenie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, że oddziały 
przeprowadzające ćwiczenia wrócą do bazy do 1 maja, i nalega, aby wszystkie oddziały 
rosyjskie wycofały się natychmiast; wzywa wszystkie strony do przestrzegania 
porozumienia o zawieszeniu broni; wyraża solidarność z Ukrainą i popiera jej 
powściągliwość w obliczu obecnych prowokacji;
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3. wzywa wszystkie strony, aby w pełni wdrożyły postanowienia porozumień mińskich, w 
tym postanowienia dotyczące zakończenia działań wojskowych we wschodniej 
Ukrainie, oraz aby konstruktywnie przystąpiły do procesu normandzkiego i trójstronnej 
grupy kontaktowej; podkreśla potrzebę politycznego rozwiązania konfliktu we 
wschodniej Ukrainie oraz wzmocnienia roli UE w pokojowym rozwiązaniu tego 
konfliktu;

4. wzywa państwa członkowskie UE do przygotowania i przekazania Ukrainie 
wiarygodnej długoterminowej perspektywy przystąpienia do UE; wzywa państwa 
członkowskie i sojuszników UE do zaoferowania Ukrainie solidnych gwarancji 
bezpieczeństwa, chroniących przed przyszłą eskalacją stosunków z Federacją Rosyjską;

5. zdecydowanie potępia uwięzienie Aleksieja Nawalnego i wzywa do jego 
natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, a także do uwolnienia osób 
zatrzymanych podczas masowych protestów wyrażających poparcie dla niego; wzywa 
władze rosyjskie do zapewnienia A. Nawalnemu natychmiastowego dostępu do 
wybranych przez niego lekarzy oraz do poprawy warunków panujących w więzieniach i 
ośrodkach detencyjnych w celu dostosowania się do norm międzynarodowych; wzywa 
państwa członkowskie do zbadania możliwości ewakuacji Aleksieja Nawalnego w 
koordynacji z władzami rosyjskimi;

6. ubolewa nad zamiarem uznania przez władze rosyjskie Fundacji Antykorupcyjnej pod 
przewodnictwem Aleksieja Nawalnego za organizację terrorystyczną jako nad 
bezpodstawnym i dyskryminującym; podkreśla, że walka z korupcją oraz chęć 
uczestnictwa w wolnym i pluralistycznym dyskursie publicznym i procesie wyborczym 
jest niezbywalnym prawem każdej jednostki i demokratycznej organizacji politycznej i 
nie ma nic wspólnego z poglądami ekstremistycznymi;

7. wyraża solidarność z siłami demokratycznymi w Rosji, które z zaangażowaniem 
działają na rzecz otwartego i wolnego społeczeństwa, a także wyraża poparcie dla 
wszystkich osób i organizacji będących celem ataków i represji; wzywa władze 
rosyjskie do zaprzestania nękania i zastraszania opozycji, społeczeństwa 
obywatelskiego, mediów, obrońców praw człowieka i praw kobiet oraz innych 
działaczy, a także ataków na nich; zachęca UE, by stale wzywała Rosję do uchylenia 
lub zmiany wszystkich przepisów, które są niezgodne ze standardami 
międzynarodowymi; przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla wszystkich 
obrońców praw człowieka w Rosji i ich pracy; wzywa delegaturę UE i 
przedstawicielstwa państw członkowskich w tym kraju, aby zwiększyły poparcie dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz wykorzystały wszystkie dostępne instrumenty do 
zwiększenia wsparcia dla pracy obrońców praw człowieka oraz, w stosownych 
przypadkach, ułatwiały wydawanie wiz nadzwyczajnych i zapewniały tymczasowe 
schronienie w państwach członkowskich UE;

8. potępia szkodliwe ingerencje Rosji w sprawy Republiki Czeskiej jako rażące naruszenie 
prawa międzynarodowego i suwerenności państwa członkowskiego UE; wzywa Rosję 
do zaprzestania wszelkich działań zagrażających bezpieczeństwu i stabilności w UE, do 
pociągnięcia winnych do odpowiedzialności oraz do wypłaty odszkodowań rodzinom 
obywateli, którzy zginęli w zamachu w 2014 r.; wyraża solidarność z Republiką Czeską 
oraz wzywa wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
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zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i Radę do podjęcia odpowiednich środków 
zaradczych, w tym rozszerzenia ukierunkowanych sankcji w przypadku odwetu wobec 
Republiki Czeskiej lub jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego UE; wzywa 
państwa członkowskie do rozważenia możliwości wydalenia dyplomatów rosyjskich 
jako wyrazu solidarności;

9. potępia propagandę i dezinformację w rosyjskiej prasie oraz jej złośliwe 
rozpowszechnianie w UE, a także działalność rosyjskich farm trolli, zwłaszcza tych, 
które obecnie zniesławiają Republikę Czeską, głosząc, że jest ona satelitą interesów 
USA, a nie suwerennym krajem z niezależnymi służbami informacyjnymi; potępia 
cyberataki na czeską strategiczną instytucję administracji państwowej w związku z 
rosyjskim szpiegostwem wojskowym;

10. wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela i Radę do opracowania 
nowego strategicznego podejścia do stosunków UE z Rosją, które musi lepiej wspierać 
społeczeństwo obywatelskie, zacieśniać kontakty międzyludzkie z obywatelami Rosji, 
wyznaczać jasne granice współpracy z rosyjskimi podmiotami państwowymi, 
wykorzystywać standardy technologiczne i otwarty internet do wspierania wolnych 
przestrzeni i ograniczania technologii opresyjnych oraz okazywać solidarność z 
partnerami wschodnimi UE, w tym w kwestiach bezpieczeństwa i pokojowego 
rozwiązywania konfliktów; podkreśla, że każdy dialog z Rosją musi opierać się na 
poszanowaniu prawa międzynarodowego i praw człowieka;

11. zwraca się do Rady i wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego o 
wzmocnienie odporności i zdolności przeciwdziałania interwencjom hybrydowym, w 
tym o konsekwentne zwalczanie prania pieniędzy, zwłaszcza w odniesieniu do zasobów 
finansowych elity rosyjskiej deponowanych lub wydatkowanych w UE, oraz o 
zmniejszenie zależności UE od energii z Rosji; w związku z tym wzywa instytucje UE i 
wszystkie państwa członkowskie, by wstrzymały budowę gazociągu Nord Stream 2 
oraz wystąpiły z żądaniem zaprzestania budowy kontrowersyjnych elektrowni 
jądrowych przez Rosatom; apeluje o przeprojektowanie unijnych mechanizmów 
sankcji, tak aby stały się one mniej powolne, mniej złożone i by nie były nadmiernie 
regulowane; domaga się, aby państwa członkowskie przemawiały jednym głosem w 
Komitecie Ministrów Rady Europy w sprawie ciągłego lekceważenia przez Rosję 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw 
członkowskich, Radzie Europy, NATO, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie, prezydentowi, rządowi i Radzie Najwyższej Ukrainy oraz prezydentowi, 
rządowi i Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.


