
RE\1230084LV.docx PE692.507v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

B9-0251/2021

26.4.2021

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ 
Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 
paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

par Krieviju, Alekseja Navaļnija lietu, militāro spēku koncentrēšanos pie 
Ukrainas robežas un Krievijas īstenotiem uzbrukumiem Čehijā
(2021/2642(RSP))

Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel 
Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam 
Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba 
Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian 
Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac, Michaela Šojdrová
PPE grupas vārdā



PE692.507v01-00 2/5 RE\1230084LV.docx

LV

B9-0251/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krieviju, Alekseja Navaļnija lietu, militāro spēku 
koncentrēšanos pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotiem uzbrukumiem Čehijā
(2021/2642(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju un Ukrainu,

– ņemot vērā G7 ārlietu ministru sanāksmes 2021. gada 18. marta paziņojumu par 
Ukrainu,

– ņemot vērā PPE grupas, S&D grupas un grupas “Renew Europe” 2021. gada 14. aprīļa 
vēstuli par Alekseja Navaļnija veselību,

– ņemot vērā Francijas prezidenta, Ukrainas prezidenta un Vācijas kancleres 2021. gada 
16. aprīļa tikšanos, kur tika apspriesta Krievijas militāro spēku koncentrēšana,

– ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 
2021. gada 18. aprīlī ES vārdā sniegto paziņojumu par Alekseja Navaļnija veselības 
stāvokļa pasliktināšanos,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā ES Austrumu partnerības politika, kuras mērķis ir stiprināt to kaimiņvalstu 
politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju, kuras ir izvēlējušās virzīties uz Eiropu, 
ir pamudinājusi Krieviju uz atklātu un slēptu agresiju šajā reģionā;

B. tā kā Krievijas Federācija pēdējās nedēļās ir ievērojami palielinājusi militāro klātbūtni 
pie austrumu un ziemeļu robežas ar Ukrainu un Krimā, kopumā tur koncentrējot vairāk 
nekā 100 000 karavīru, kā arī tankus, artilēriju, bruņumašīnas un citu smago 
aprīkojumu; tā kā nesenā Krievijas karaspēka koncentrēšana ir lielākā kopš 2014. gada 
un tās mērogs liecina par ofensīviem nodomiem;

C. tā kā Krievijas Aizsardzības ministrija ir paziņojusi, ka līdz 2021. gada oktobrim 
karakuģiem un nekomerciāliem kuģiem no citām valstīm slēgs ūdeņus, kas ved uz 
Kerčas šaurumu, kurš savieno Melno jūru un Azovas jūru, un tādējādi daļēji bloķēs 
piekļuvi šim šaurumam;

D. tā kā saskaņā ar Ukrainas avotiem aptuveni 3000 Krievijas Federācijas virsnieku un 
militāro instruktoru dienē abu tā saukto tautas republiku bruņotajos spēkos;

E. tā kā Krievijas Federācija kopš 2014. gada, izmantojot starpniekspēkus tā sauktajās 
Doņeckas un Luhanskas tautas republikās, destabilizē Austrumukrainu; tā kā konfliktā 
dzīvību zaudējuši vairāk nekā 14 000 cilvēku un gandrīz divi miljoni cilvēku kļuvuši 
par iekšzemē pārvietotām personām;

F. tā kā Ukraina ir lūgusi piemērot 2011. gada Vīnes dokumenta par uzticības un drošības 
veidošanas pasākumiem III nodaļas 16.3. punktu, pieprasot skaidrojumu par neparastām 
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militārām darbībām Krievijas Federācijā Ukrainas robežas tuvumā un okupētajā Krimā; 
tā kā Vīnes dokumentu 2011. gadā pieņēma visas 57 Eiropas Drošības un sadarbības 
organizācijas (EDSO) locekles, lai tas kalpotu par ilgstošu sadarbības un militārās 
pārredzamības avotu; tā kā Krievijas Federācija nolēma nepiedalīties šajā sanāksmē;

G. tā kā Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu ceturtdien, 2021. gada 22. aprīlī, 
paziņoja, ka koncentrētie spēki atgriezīsies savās bāzēs;

H. tā kā Krievijas opozīcijas politiķa Alekseja Navaļnija, kurš pašlaik soda kolonijā izcieš 
divarpus gadu cietumsodu, veselība ir ļoti pasliktinājusies — tā, ka ir apdraudēta viņa 
dzīvība, — un viņam nav sniegta pienācīga medicīniskā aprūpe;

I. tā kā 2021. gada 16. februārī Eiropas Cilvēktiesību tiesa nolēma saskaņā ar Tiesas 
reglamenta 39. pantu norādīt Krievijas valdībai, ka Aleksejs Navaļnijs ir jāatbrīvo; tā kā 
šis pasākums būtu jāpiemēro nekavējoties; tā kā tiesa ņēma vērā Alekseja Navaļnija 
dzīvības apdraudējuma raksturu un apmēru, kas prima facie apliecināts pagaidu 
pasākuma piemērošanas nolūkos un skatīts Alekseja Navaļnija pašreizējā apcietinājuma 
vispārējā kontekstā;

J. tā kā piektdien, 2021. gada 23. aprīlī, Aleksejs Navaļnijs paziņoja, ka, uzklausījis ārstus, 
kas nestrādā cietumā, viņš pakāpeniski izbeigs 31. martā sākto badastreiku; tā kā 
Aleksejam Navaļnijam sniegtajā medicīniskajā konsultācijā tika nolemts, ka badastreika 
turpināšana apdraudētu dzīvību;

K. tā kā pirmdien, 2021. gada 26. aprīlī, Krievijas prokuratūra apturēja Alekseja Navaļnija 
valsts mēroga politiskās organizācijas darbību pirms tiesas nolēmuma, ar ko, 
paredzams, šī kustība tiks atzīta par “ekstrēmistisku”; tā kā organizācijas reģionālajai 
mītnei tika aizliegts rīkot manifestācijas vai iesaistīties ar vēlēšanām saistītās darbībās;

L. tā kā Krievijas Federācija ne tikai rada ārējus draudus Eiropas drošībai, bet arī īsteno 
iekšēju karu pret saviem iedzīvotājiem, sistemātiski apspiežot opozīciju un aizturot 
cilvēkus ielās; tā kā 2021. gada 21. aprīlī vien aizturēto miermīlīgo demonstrantu skaits 
pārsniedza 1788 un kopš 2021. gada janvāra aizturēti kopā vairāk nekā 15 000 
nevainīgu Krievijas pilsoņu;

M. tā kā divās iepriekšējās rezolūcijās par Krieviju Parlaments aicināja pārskatīt ES 
politiku attiecībā uz Krieviju un tās piecus pamatprincipus un prasīja, lai Padome 
nekavējoties sāk gatavoties un pieņem ES stratēģiju turpmākajām attiecībām ar 
demokrātisku Krieviju, kas ietvertu plašu stimulu un nosacījumu klāstu, lai stiprinātu 
Krievijas iekšējās tendences ceļā uz brīvību un demokrātiju;

N. tā kā Čehija 2021. gada 17. aprīlī izraidīja 18 Krievijas diplomātus, tostarp Krievijas 
izlūkošanas aģentūru darbiniekus, sakarā ar Čehijas Drošības informācijas dienesta 
pamatotiem secinājumiem, ka 2014. gadā Krievijas izlūkdienesti bija iesaistīti munīcijas 
noliktavas sprādzienā, kurā gāja bojā divi Čehijas pilsoņi un tika nodarīti plaši materiāli 
bojājumi; tā kā turklāt tika cietsirdīgi apdraudēta tūkstošiem apkārtējo pašvaldību 
iedzīvotāju dzīvība un īpašums; tā kā Krievijas Federācija, uz to atbildot, ir izraidījusi 
20 Čehijas diplomātus, kuriem 2021. gada 19. aprīlī tika uzdots pamest valsti; tā kā pēc 
tam, kad Krievija atteicās uzņemt atpakaļ izraidītos Čehijas diplomātus, Čehija 
2021. gada 22. aprīlī nolēma Krievijas vēstniecības Čehijā darbinieku skaitu vienādot ar 
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Čehijas vēstniecības Krievijā darbinieku skaitu,

1. atbalsta Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski 
atzītajās robežās; vēlreiz pauž stingru atbalstu ES politikai neatzīt Krimas Autonomās 
Republikas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju; atzinīgi vērtē visus ierobežojošos 
pasākumus, ko ES veikusi nelikumīgās aneksijas dēļ; aicina nekavējoties atbrīvot visus 
nelikumīgi apcietinātos un ieslodzītos Ukrainas pilsoņus Krimas pussalā un Krievijā un 
pauž nožēlu par pastāvīgajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Krimā; uzsver, ka Krievijas 
amatpersonām, kuru darbība vai bezdarbība ir ļāvusi veikt vai izraisījusi kara 
noziegumus Ukrainā, būs par to jāatbild saskaņā ar starptautiskajām krimināltiesībām;

2. uzskata, ka ES ir jāizdara secinājumi par nepamatoto, neizskaidroto un ļoti satraucošo 
Krievijas militāro spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas, kas tika apturēta 
ceturtdien, 2021. gada 22. aprīlī; pieprasa Krievijai nekavējoties izbeigt nepamatotu 
militāro spēku koncentrēšanu, kuras mērķis ir draudēt kaimiņvalstīm, un izbeigt visas 
pašreizējās un turpmākās militārās provokācijas, kā arī deeskalēt situāciju, atvelkot 
savus spēkus uz pastāvīgajām dislokācijas vietām; atkārto, ka Krievijas militāro spēku 
koncentrēšana apdraud arī mieru un drošību Eiropā, tāpēc ES drošības dialogam ar 
Ukrainu vajadzētu būt vērienīgam un veicināt drošības problēmu konverģentu 
novērtējumu uz vietas; uzsver, ka draudzīgām valstīm būtu jāpalielina militārais atbalsts 
Ukrainai un nodrošinājums ar aizsardzības ieročiem, kas ir saskaņā ar ANO Statūtu 
51. pantu, kurš pieļauj individuālu un kolektīvu pašaizsardzību; aicina Krieviju izvest 
savus bruņotos spēkus no tā sauktajām Luhanskas un Doņeckas tautas republikām un 
atdot Ukrainai kontroli pār Krimas Autonomo Republiku un Sevastopoli;

3. uzsver, ka, ja šāda militāro spēku koncentrēšana nākotnē izvērstos Krievijas Federācijas 
iebrukumā Ukrainā, ES ir skaidri jānorāda, ka cena par šādu starptautisko tiesību un 
normu pārkāpumu būtu smaga; tādēļ uzstāj, ka šādos apstākļos nekavējoties jāpārtrauc 
naftas un gāzes imports no Krievijas uz ES un nekavējoties jāpārtrauc Nord Stream 2 
cauruļvada būvniecība, savukārt Krievija būtu jāizslēdz no SWIFT maksājumu sistēmas 
un visi Krievijas iestādēm tuvo oligarhu un viņu ģimeņu aktīvi, kas atrodas tuvu ES, ir 
jāiesaldē un viņu vīzas jāanulē;

4. aicina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Alekseju Navaļniju, kura notiesāšana 
ir politiski motivēta un ir pretrunā Krievijas starptautiskajām cilvēktiesību saistībām; 
sagaida, ka Krievija ievēros Eiropas Cilvēktiesību tiesas noteikto pagaidu pasākumu 
attiecībā uz Alekseja Navaļnija dzīvības apdraudējuma raksturu un apmēru; uzskata, ka 
Krievija ir atbildīga par Alekseja Navaļnija veselības stāvokli, un mudina Krieviju 
izmeklēt Alekseja Navaļnija slepkavības mēģinājumu, pilnībā sadarbojoties ar Ķīmisko 
ieroču aizlieguma organizāciju (OPCW); prasa pārtraukt miermīlīgu protestētāju 
aizturēšanu un sistemātiskos uzbrukumus opozīcijai sakarā ar prasībām atbrīvot 
Alekseju Navaļniju; uzsver, ka visām personām, kas iesaistītas Alekseja Navaļnija 
kriminālvajāšanā, notiesāšanā un nežēlīgā rīcībā pret viņu, būtu jāpiemēro sankcijas 
saskaņā ar ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu;

5. vēlreiz pauž atbalstu starptautiskajai izmeklēšanai par Malaysian Airlines reisa MH17 
lidmašīnas traģisko notriekšanu, kas varētu būt kara noziegums, un vēlreiz aicina saukt 
vainīgos pie atbildības;
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6. pauž nožēlu par to, ka Krievijas izlūkdienestu aģenti izraisīja ieroču noliktavas 
sprādzienu Vrbeticē Čehijā, kas uzskatāms par Čehijas suverenitātes pārkāpumu un 
nepieņemamu naidīgu darbību; stingri nosoda darbības, kuru mērķis ir destabilizēt un 
apdraudēt ES dalībvalstis, un uzsver, ka Eiropas Savienība atbalsta Čehiju; pauž 
solidaritāti ar Čehiju pēc nepamatotas un nesamērīgas 20 tās diplomātu izraidīšanas no 
Krievijas; pauž atbalstu Čehijas iestāžu lēmumam Krievijas vēstniecības Čehijā 
darbinieku skaitu vienādot ar Čehijas vēstniecības Krievijā darbinieku skaitu, nosoda 
Krievijas Federācijas pēc tam izteiktos draudus Čehijai un pauž atzinību par visiem 
atbalsta un solidaritātes aktiem, ko izrādījušas dažādu ES dalībvalstu valdības, un 
visiem jau piedāvātajiem diplomātiskajiem pakalpojumiem; aicina ES dalībvalstis, 
sekojot Skripaļu lietas piemēram, koordinēti izraidīt Krievijas diplomātus;

7. atgādina, ka ES dalībvalstu vienotība ir labākā politika, ar ko atturēt Krieviju no 
destabilizējošām un kaitnieciskām darbībām Eiropā; aicina dalībvalstis saskaņot savu 
pozīciju un rīcību attiecībā pret Krieviju un paust vienotu nostāju; uzskata, ka ES būtu 
jācenšas padziļināt sadarbību ar līdzīgi domājošiem partneriem, jo īpaši ar NATO un 
ASV, lai risinātu kopējās problēmas, kas saistītas ar Krieviju;

8. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, 
Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības 
un sadarbības organizācijai, Ukrainas prezidentam, valdībai un Augstākajai radai, kā arī 
Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un Valsts domei.


