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Resolucija Evropskega parlamenta o Rusiji, primeru Alekseja Navalnega, kopičenju 
vojske na meji z Ukrajino ter ruskih napadih v Češki
(2021/2642(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o primeru Alekseja Navalnega, zlasti resolucije 
z dne 21. januarja 2021 o njegovi aretaciji1 ter drugih svojih resolucij o Rusiji in 
Ukrajini,

– ob upoštevanju izjav, ki jih je o tem v imenu Evropske unije dal visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, zlasti z 21. aprila 2021 o solidarnosti s 
Češko republiko zaradi kriminalnih dejavnosti na njenem ozemlju ter z 18. aprila 2021 
o poslabšanju zdravstvenega stanja Alekseja Navalnega,

– ob upoštevanju skupnih izjav zunanjih ministrov G7 in visokega predstavnika z dne 12. 
aprila 2021 o razmerah vzdolž ukrajinske meje in z dne 18. marca 2021 o tem, da Rusija 
vedno znova spodkopava suverenost, ozemeljsko celovitost in neodvisnost Ukrajine,

– ob upoštevanju člena 2(4) Ustanovne listine OZN,

– ob upoštevanju Helsinške sklepne listine Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) in Dunajskega dokumenta iz leta 2011 o ukrepih za krepitev zaupanja in 
varnosti,

– ob upoštevanju sporazumov iz Minska iz septembra 2014 in februarja 2015,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je bil najbolj znan ruski protikorupcijski aktivist in opozicijski politik Aleksej 
Navalni, ki je bil 17. januarja 2021 pridržan, 2. februarja pa obsojen na triinpolletno 
zaporno kazen, 12. marca premeščen v kazensko kolonijo v Pokrovu, kjer je pred več 
kot tremi tedni začel gladovno stavko;

B. ker so se ob nedavnih skrb vzbujajočih vesteh, da se njegovo zdravstveno stanje hitro 
slabša, potrdili najhujši strahovi družine, prijateljev in podpornikov ter mednarodne 
skupnosti glede njegove osebne varnosti in življenja, in so ga nato premestili v 
zaporniško bolnišnico blizu Moskve, kjer je njegovo življenje še vedno v nevarnosti;

C. ker je Ruska federacija marca 2014 nezakonito priključila Avtonomno republiko Krim 
in mesto Sevastopol, medtem ko so nekatera območja ukrajinskih regij Doneck in 
Lugansk zasedle sile, ki jih podpira Rusija;

D. ker morajo sporazuma iz Minska iz septembra 2014 in februarja 2015 nemudoma v 
celoti izvajati vse strani, da bi v Ukrajini ponovno vzpostavili popoln nadzor nad 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0018.
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celotnim ozemljem znotraj mednarodno priznanih meja in zagotovili trajen mir;

E. ker so se na zadnjem vrhu normandijske četverice v Parizu 9. decembra 2019 dogovorili 
o več ukrepih, zlasti v zvezi s ponovnim premirjem in umikom vseh sil;

F. ker je Ruska federacija pred kratkim na mejo z Ukrajino napotila vojake in povečala 
vojaško prisotnost na tem področju, znatno okrepila vojaške dejavnosti na nezakonito 
zasedenem Krimu in povečala bojne zmogljivosti vzdolž ukrajinske meje, kar kaže na 
namero,da napade Ukrajino;

G. ker je ministrstvo za obrambo Ruske federacije 23. aprila napovedalo, da se bodo vojaki 
in enote, nameščene blizu ukrajinske meje, 1. maja 2021 vrnili na stalne lokacije;

H. ker se morajo države, ki sodelujejo v OVSE, med drugim medsebojno obveščati o 
načrtih napotitev, druga drugi vnaprej sporočati večje vojaške dejavnosti, kot so vojaške 
vaje, ter se posvetovati in sodelovati v primeru neobičajne vojaške dejavnosti ali 
povečanja napetosti;

I. ker je Ukrajina pozvala k uporabi odstavka 16.3 poglavja III Dunajskega dokumenta o 
ukrepih za krepitev zaupanja in varnosti in zahtevala razlago za nenavadno vojaško 
dejavnost Ruske federacije blizu ukrajinske meje in na zasedenem Krimu;

J. ker se morajo v skladu z načeli mednarodnega prava in Ustanovne listine Združenih 
narodov vse države v mednarodnih odnosih vzdržati groženj ali uporabe sile proti 
ozemeljski celovitosti ali politični neodvisnosti katere koli države;

K. ker so nezakonite dejavnosti agentov ruske vojaške obveščevalne službe na ozemlju 
Češke republike leta 2014 povzročile eksplozije v skladišču streliva v mestu Vrbetice, v 
katerih sta umrla dva češka državljana in ki so resno ogrozile civilno prebivalstvo ter 
povzročile ogromno materialno škodo;

L. ker je Češka republika 17. aprila izgnala 18 članov osebja ruskega veleposlaništva, 
Rusija pa se je na to odzvala z izgonom 20 diplomatov z veleposlaništva Češke 
republike v Moskvi;

1. izraža globoko zaskrbljenost za zdravje in življenje Alekseja Navalnega in poziva ruske 
oblasti, naj mu omogočijo, da ga zdravi strokovno zdravstveno osebje, ki bi mu sam, 
njegova družina in mednarodna skupnost zaupali;

2. nadaljuje poziv k takojšnji izpustitvi Alekseja Navalnega in vseh posameznikov, 
pridržanih med protesti v podporo njegovi izpustitvi ali njegovi protikorupcijski 
kampanji; poziva Svet, naj začne pripravljati dodatne omejevalne ukrepe proti ruskim 
uradnikom, odgovornim za varnost in zdravje Alekseja Navalnega v kazenski koloniji, 
kjer je zaprt, da bodo za vse posameznike, vpletene v pregon, izrekanje kazni in slabo 
ravnanje z njim, veljali omejevalni ukrepi v okviru globalnega sistema sankcij EU na 
področju človekovih pravic;

3. poziva ruske oblasti, naj prenehajo nadlegovati in ustrahovati politične nasprotnike, 
aktiviste civilne družbe, predstavnike medijev in protestnike in izvajati nasilje nad njimi 
ter naj pred bližajočimi se parlamentarnimi volitvami jeseni 2021 prenehajo z represijo, 
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s katero želijo od udeležbe odvrniti vso politično opozicijo v državi;

4. je zelo zaskrbljen zaradi obsega ruske vojaške prisotnosti na meji z Ukrajino in v 
nezakonito zasedeni Avtonomni republiki Krim; obsoja te grožnje in dejanja 
destabilizacije, ki jih vodi Ruska federacija, in ceni sorazmeren odziv Ukrajine;

5. odločno zahteva, naj se Ruska federacija vzdrži sovražnega zavzemanja položajev in 
raje izpolni obveznosti, ki jih ima v skladu z Dunajskim dokumentom iz leta 2011;

6. je seznanjen z napovedjo Ruske federacije, da se bodo vojaki in enote, nameščene blizu 
ukrajinskih meja, vrnili v bazo; vztraja, da je treba umakniti vse vojake in enote in sicer 
nemudoma, ter poziva Rusijo, naj v celoti sodeluje pri nadaljnjih ukrepih za umiritev 
razmer;

7. potrjuje, da je neomajno zavezan neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti 
Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja, in znova poziva Rusko federacijo, 
naj končno izpolni mednarodne obveznosti, ki jih ima, ter umakne zlasti vse svoje 
vojaške sile z ozemlja Ukrajine, tudi iz celotnih regij Doneck in Luhansk;

8. vse strani, zlasti Rusko federacijo, poziva, naj spoštujejo ukrepe, sprejete v skladu s 
sporazumi iz Minska in na srečanjih na vrhu normandijske četverice, ter si odločno 
prizadevajo za mirno rešitev konflikta; vse strani poziva, naj tvorno sodelujejo v 
normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini;

9. znova poudarja, da je za konflikt v vzhodni Ukrajini potrebna politična rešitev, in tudi, 
da je politični dialog edina možna rešitev; poudarja, da je treba znova vzpostaviti 
zaupanje med stranmi, in zato poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj si 
skupaj z državami članicami prizadeva za mediacijo, ukrepe za krepitev zaupanja in 
reševanje konfliktov;

10. poziva podpredsednika Komisija/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, naj Svet ne glede na napovedano premestitev ruskih vojaških sil še 
naprej spremlja dogajanje na tem področju in ostaja pripravljen na sprejetje nadaljnjih 
skupnih ukrepov; zato poziva k temeljiti oceni možnih odzivov na ruske grožnje in 
kršitve evropske varnosti, demokracije in varnosti državljanov;

11. poziva EU, naj pravočasno in odločno ukrepa v odziv na razdiralna dejanja ruskih 
obveščevalnih služb na ozemlju EU ter tesno uskladi sorazmerni odziv s čezatlantskimi 
partnerji;

12. poziva Komisijo, Svet, podpredsednika/visokega predstavnika in države članice, naj v 
sodelovanju s čezatlantskimi partnerji uporabijo vsa razpoložljiva sredstva na 
mednarodni ravni, da se učinkovito zoperstavijo nenehnemu vmešavanju Rusije, vse 
bolj agresivnim kampanjam dezinformiranja in hudim kršitvam mednarodnega prava, ki 
ogrožajo varnost in stabilnost v Evropi;

13. poziva visokega predstavnika/podpredsednika, naj zagotovi nadaljnjo usklajenost s 
petimi vodilnimi načeli politike EU do Rusije in oblikuje do te države celovito 
strategijo, ki bo temeljila na odločnem in načelnem stališču, da je treba spoštovati 
mednarodno pravo in standarde človekovih pravic, in ki bo namenjena krepitvi miru in 
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varnosti ter spoštovanju demokracije, pravne države in civilne družbe;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, 
Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in 
sodelovanje v Evropi ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.


