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B9-0251/2021

Az Európai Parlament állásfoglalása Oroszországról, Alekszej Navalnij ügyéről, az 
ukrán határ menti katonai felvonulásról és a Cseh Köztársaságban elkövetett orosz 
támadásról
(2021/2642(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Oroszországról és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a G7-ek külügyminisztereinek 2021. március 18-i nyilatkozatára,

– tekintettel a PPE, az S&D és a Renew Europe képviselőcsoport vezetőinek Alekszej 
Navalnij egészségéről szóló, 2021. április 14-i levelére,

– tekintettel Franciaország elnökének, Ukrajna elnökének és Németország kancellárjának 
az orosz katonai felvonulás kérdéséről szóló, 2021. április 16-i találkozójára,

– tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Alekszej Navalnij 
romló egészségi állapotáról szóló, az Európai Unió nevében tett, 2021. április 18-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EU keleti partnerségi politikája, amelynek célja az európai út mellett döntő 
szomszédos országok politikai társulásának és gazdasági integrációjának megerősítése, 
Oroszország nyílt és rejtett agresszióját idézte elő a régióban;

B. mivel az Oroszországi Föderáció az elmúlt hetekben jelentősen növelte katonai 
jelenlétét az Ukrajnával közös keleti és északi határokon, valamint a Krím félszigeten, 
összesen több mint 100 000 katonával, tankokkal, tüzérségi és páncélozott járművekkel 
és egyéb nehézfelszerelésekkel; mivel a közelmúltban végrehajtott katonai felvonulás 
2014 óta a legnagyobb orosz csapatösszevonás, és nagyságrendje támadó szándékot 
jelez;

C. mivel az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy 2021 októberéig lezárja a 
Fekete-tengert és az Azovi-tengert összekötő Kercsi-szoroshoz vezető vizeket más 
országok hadihajói és nem kereskedelmi hajói előtt, ami részben akadályozza a szoros 
megközelítését;

D. mivel ukrán források szerint az Oroszországi Föderációnak megközelítőleg 3000 tisztje 
és katonai kiképzője van a két úgynevezett népköztársaság fegyveres erőiben;

E. mivel az Oroszországi Föderáció 2014 óta destabilizálja Kelet-Ukrajnát az úgynevezett 
Donecki és Luhanszki Népköztársaságban működő helyettesítő erők segítségével; mivel 
a konfliktus több mint 14 000 ember életét követelte, és közel kétmillió ember belső 
menekültté válását eredményezte;

F. mivel Ukrajna kérte a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről szóló Bécsi 
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Dokumentum III. fejezete 16. cikke (3) bekezdésének aktiválását, magyarázatot kérve 
az Oroszországi Föderáció által az ukrán határ közelében, illetve az elfoglalt Krímben 
folytatott „szokatlan katonai tevékenységére” vonatkozóan; mivel az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) mind az 57 tagja 2011-ben elfogadta 
a bécsi dokumentumot az együttműködés és a katonai átláthatóság tartós forrásaként; 
mivel az Oroszországi Föderáció úgy döntött, hogy nem vesz részt az ülésen;

G. mivel Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter 2021. április 22-én, csütörtökön 
kijelentette, hogy az összevont erők visszatérnek a bázisukra;

H. mivel a jelenleg két és fél éves börtönbüntetését büntetőtáborban töltő Alekszej 
Navalnij orosz ellenzéki politikus egészsége olyan súlyosan romlik, hogy veszélybe 
került az élete, és nem részesült megfelelő orvosi ellátásban;

I. mivel 2021. február 16-án az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy határozott, hogy az 
említett Bíróság eljárási szabályzatának 39. cikke alapján javasolja Oroszország 
kormányának Alekszej Navalnij szabadon bocsátását; mivel ezt az intézkedést azonnali 
hatállyal kell alkalmazni; mivel a Bíróság figyelembe vette az Alekszej Navalnij életét 
fenyegető kockázat jellegét és mértékét, amelyet prima facie az ideiglenes intézkedés 
alkalmazása céljából bizonyítottak, valamint Alekszej Navalnij jelenlegi fogva 
tartásának általános körülményei tükrében vizsgáltak;

J. mivel 2021. április 23-án, pénteken Alekszej Navalnij bejelentette, hogy a börtönön 
kívüli orvosok tanácsát követően fokozatosan felfüggeszti a március 31-én elkezdett 
éhségsztrájkját; mivel az Alekszej Navalnijnak adott orvosi szakvélemény szerint az 
éhségsztrájk folytatása életveszélyes lenne;

K. mivel 2021. április 26-án, hétfőn az orosz államügyész felfüggesztette Alekszej 
Navalnij országos politikai szervezetének tevékenységét egy olyan bírósági ítéletet 
megelőzően, amely várhatóan „szélsőségesnek” nyilvánítja és betiltja a mozgalmat; 
mivel a szervezet regionális központját eltiltották attól, hogy gyűléseket tartson vagy 
választási tevékenységekben vegyen részt;

L. mivel az Oroszországi Föderáció nemcsak külső fenyegetést jelent Európa biztonságára, 
hanem belső háborút is folytat saját népe ellen az ellenzék módszeres elnyomása és az 
utcákon történő letartóztatások formájában; mivel csak 2021. április 21-én a 
letartóztatott békés tüntetők száma meghaladta az 1788-at, ami hozzáadódik annak a 
több mint 15 000 ártatlan orosz állampolgárnak a számához, akiket 2021 januárja óta 
tartanak fogva;

M. mivel az Oroszországról szóló két korábbi állásfoglalásában a Parlament felszólított az 
Oroszországgal kapcsolatos uniós politika és az abban foglalt öt vezérelv 
felülvizsgálatára, és felkérte a Tanácsot, hogy haladéktalanul kezdje meg az 
előkészületeket és fogadja el a demokratikus Oroszországgal való jövőbeli 
kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiát, amely számos ösztönzőt és feltételt foglalna 
magában az Oroszországon belüli, a szabadság és a demokrácia irányába mutató belső 
tendenciák megerősítésére;

N. mivel a Cseh Köztársaság 2021. április 17-én 18 orosz diplomatát – köztük az orosz 
hírszerző ügynökségek tagjait – utasított ki a Cseh Köztársaság Biztonsági Információs 
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Szolgálatának alátámasztott megállapításai alapján, amelyek szerint az orosz hírszerző 
szolgálatok részt vettek egy 2014-ben végrehajtott lőszerraktár-robbantásban, amelyben 
két cseh állampolgár életét vesztette, és jelentős anyagi károk keletkeztek; mivel a 
robbanás ezenkívül a környező településeken élő több ezer ember életét és tulajdonát 
sodorta könyörtelenül veszélybe; mivel ellenintézkedésként az Oroszországi Föderáció 
20 cseh diplomatát utasított ki, akiknek távozását 2021. április 19-én rendelték el; mivel 
a Cseh Köztársaság – miután Oroszország nem fogadta vissza a kiutasított cseh 
diplomatákat az országba – 2021. április 22-én úgy határozott, hogy az Oroszország 
Cseh Köztársaságban működő nagykövetségén dolgozó személyzet létszámának meg 
kell egyeznie a Cseh Köztársaság oroszországi nagykövetségén dolgozó személyzet 
létszámával;

1. támogatja Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli függetlenségét, szuverenitását 
és területi integritását; ismételten határozottan támogatja az EU azon politikáját, hogy 
nem ismeri el a Krími Autonóm Köztársaság és Szevasztopol város jogellenes 
annektálását; üdvözli az EU által a jogellenes annektálás következtében hozott 
valamennyi korlátozó intézkedést; felszólít minden illegálisan fogva tartott és 
bebörtönzött ukrán állampolgár azonnali szabadon bocsátására a Krím félszigeten és 
Oroszországban, és elítéli az emberi jogok folyamatos megsértését a Krím félszigeten; 
hangsúlyozza, hogy azon orosz tisztviselőknek, akik fellépése vagy fellépésének 
elmaradása Ukrajnában háborús bűncselekményeket tett lehetővé vagy eredményezett, 
nemzetközi büntető igazságszolgáltatás elé kell állniuk;

2. úgy véli, hogy az EU-nak le kell vonnia a tanulságokat az ukrán határon végrehajtott 
megalapozatlan, indokolatlan és mélyen aggasztó orosz katonai felvonulásból, amelyet 
2021. április 22-én, csütörtökön felfüggesztettek; követeli Oroszországtól, hogy 
haladéktalanul vessen véget a szomszédai fenyegetését célzó, indokolatlan katonai 
felvonulás gyakorlatának, vessen véget minden folyamatban lévő és jövőbeli katonai 
provokációnak és enyhítse a feszültségeket visszarendelve erőit állandó tartózkodási 
helyükre; megismétli, hogy az orosz katonai felvonulás az európai békére és biztonságra 
is veszélyt jelent, ezért az Ukrajnával folytatott uniós biztonsági párbeszédnek 
ambiciózusnak kell lennie, és hozzá kell járulnia a helyben bekövetkező biztonsági 
kihívások egységes értékeléséhez; hangsúlyozza, hogy a baráti országoknak fokozniuk 
kell az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásukat és a védelmi fegyverek biztosítását, 
ami összhangban van az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével, amely lehetővé teszi az 
egyéni és kollektív önvédelmet; felszólítja Oroszországot, hogy vonja ki csapatait az 
úgynevezett Donecki és Luhanszki Népköztársaságból, és a Krími Autonóm 
Köztársaság és Szevasztopol városa feletti ellenőrzést adja vissza Ukrajnának;

3. hangsúlyozza, hogy amennyiben az Oroszországi Föderáció a jövőben egy ilyen katonai 
felvonulást követően megszállná Ukrajnát, az EU-nak egyértelművé kell tennie, hogy a 
nemzetközi jog és normák ilyen megsértésének súlyos ára lenne; ezért kitart amellett, 
hogy ilyen körülmények között haladéktalanul le kell állítani az Oroszországból az EU-
ba irányuló olaj- és gázbehozatalt, és haladéktalanul le kell állítani az Északi Áramlat 2 
gázvezeték építését, Oroszországot pedig ki kell zárni a SWIFT fizetési rendszerből, és 
az EU-ban be kell fagyasztani az orosz hatóságokhoz és családtagjaikhoz közeli 
oligarchák valamennyi eszközét, és vízumaikat törölni kell;

4. felszólít Alekszej Navalnij azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására, akinek 
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elítélése politikai indíttatású és Oroszország nemzetközi emberi jogi kötelezettségeivel 
ellentétes; elvárja Oroszországtól, hogy tartsa be az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
ideiglenes intézkedését az Alekszej Navalnij életét fenyegető kockázat jellegére és 
mértékére vonatkozóan; felelősnek tartja Oroszországot Alekszej Navalnij egészségügyi 
állapotáért, és sürgeti Oroszországot, hogy vizsgálja ki az Alekszej Navalnij ellen 
irányuló gyilkossági kísérletet, és teljes mértékben működjön együtt a Vegyifegyver-
tilalmi Szervezettel (OPCW); kéri, hogy állítsák le az Alekszej Navalnij szabadon 
bocsátására irányuló követelésekkel kapcsolatban békésen tüntetők letartóztatását és az 
ellenzék ellen intézett szisztematikus támadásokat; hangsúlyozza, hogy Alekszej 
Navalnij büntetőeljárásában, elítélésében és bántalmazásában részt vevő valamennyi 
személyt az EU globális emberi jogi szankciórendszere értelmében szankciókkal kell 
sújtani;

5. újra kijelenti, hogy támogatja a maláj légitársaság MH17-es járata tragikus lelövésének 
– amely akár háborús bűncselekménynek is minősülhet – körülményeit vizsgáló 
nemzetközi nyomozást, és ismételten felszólít arra, hogy állítsák bíróság elé a 
felelősöket;

6. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az orosz hírszerző szolgálatok követték el a 
csehországi vrběticei fegyverraktár felrobbantását, ami sérti Csehország szuverenitását 
és elfogadhatatlan ellenséges cselekmény; határozottan elítéli az uniós tagállamok 
destabilizálására és fenyegetésére irányuló tevékenységeket, és hangsúlyozza, hogy az 
Európai Unió kiáll a Cseh Köztársaság mellett; szolidaritásáról biztosítja a Cseh 
Köztársaságot 20 diplomatája Oroszországból történő megalapozatlan és aránytalan 
kiutasítása miatt; támogatja a cseh hatóságok azon döntését, hogy az Oroszország 
csehországi nagykövetségén dolgozó személyzet létszámának meg kell egyeznie a Cseh 
Köztársaság oroszországi nagykövetségén dolgozó személyzet létszámával, elítéli az 
Oroszországi Föderáció által a Cseh Köztársasággal szemben ezt követően 
megfogalmazott fenyegetéseket, és elismerését fejezi ki az uniós tagállamok különböző 
kormányai által tanúsított támogatásért és szolidaritásért és minden, már felajánlott 
diplomáciai szolgálatért; felszólítja az uniós tagállamokat, hogy a Szkripal-ügy példáját 
követve tegyenek lépéseket az orosz diplomaták összehangolt kiutasítására;

7. emlékeztet arra, hogy az uniós tagállamok közötti egység a legjobb politika, amely 
visszatartja Oroszországot attól, hogy destabilizáló és felforgató tevékenységeket 
végezzen Európában; felszólítja a tagállamokat, hogy hangolják össze az 
Oroszországgal kapcsolatos álláspontjaikat és fellépéseiket, és egységesen lépjenek fel; 
úgy véli, hogy az EU-nak további együttműködésre kell törekednie a hasonlóan 
gondolkodó partnerekkel, különösen a NATO-val és az USA-val az Oroszországgal 
kapcsolatos közös kihívások kezelése érdekében;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezetnek, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, 
valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.


