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B9-0252/2021

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 emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre és a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az összes olyan emberi 
jogi egyezményre, amelynek az Oroszországi Föderáció részes fele,

– tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 1949. augusztus 12-i 
genfi egyezményre,

– tekintettel az ENSZ-közgyűlés 2014. március 27-i, 68/262. számú, Ukrajna területi 
integritásáról szóló határozatára, az ENSZ-közgyűlés 2016. december 19-i, 71/205. 
számú, 2017. december 19-i, 72/190. számú, 2018. december 22-i, 73/263. számú, 
2019. december 18-i, 74/168. számú és 2020. december 16-i, 75/192. számú „Az emberi 
jogok helyzete a Krími Autonóm Köztársaságban és Szevasztopol városában (Ukrajna)” 
című határozataira, valamint az ENSZ-közgyűlés 2019. december 18-i, 74/17. számú és 
2020. december 7-i, 75/29. számú, a Krími Autonóm Köztársaság és az ukrajnai 
Szevasztopol városa, valamint a Fekete-tenger és az Azovi-tenger egyes részei 
militarizálásának problémájáról szóló határozataira,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára és az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) 1975. évi Helsinki Záróokmányára,

– tekintettel az ENSZ Tengerjogi Egyezményére, amelynek az Oroszországi Föderáció 
részes fele,

– tekintettel a háromoldalú kapcsolattartó csoport által folytatott konzultációk 
eredményeiről szóló, 2014. szeptember 5-én aláírt jegyzőkönyvre (minszki 
jegyzőkönyv), továbbá a 2015. február 12-én elfogadott és aláírt, „A minszki 
megállapodások végrehajtására szolgáló intézkedéscsomag” című dokumentumra,

– tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy 
fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 
17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra1,

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti 
társulási megállapodásra és különösen annak a kül- és biztonságpolitika területén 
folytatott politikai párbeszédről és konvergenciáról szóló II. címére2,

1 HL L 78., 2014.3.17., 16. o.
2 HL L 161., 2014.5.29., 3. o.
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– tekintettel a G7-ek külügyminisztereinek 2021. március 18-i nyilatkozatára,

– tekintettel a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és 
használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményre 
(vegyifegyver-tilalmi egyezmény),

– tekintettel az 1994. december 5-i, a biztonsági garanciákról szóló budapesti 
megállapodásra Belarusznak, Kazahsztánnak és Ukrajnának a nukleáris fegyverek 
elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéshez való csatlakozásával 
kapcsolatban,

– tekintettel a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A hibrid fenyegetésekkel szembeni 
fellépés kerete – európai uniós válasz“ című, 2016. április 6-i közös közleményére 
(JOIN(2016)0018),

– tekintettel az Oroszországi Föderáció alkotmányára, különösen az emberek és polgárok 
jogairól és szabadságairól szóló 2. fejezetre,

– tekintettel az Oroszországról és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel Ukrajna 2021. március 29-i javaslatára, amely szerint Kelet-Ukrajnában 
vissza kell térni a teljes tűzszünethez, valamint a minszki megállapodások 
megvalósításáról szóló közös cselekvési terv tervezetére,

– tekintettel Ukrajna háromoldalú kapcsolattartó csoportban tett javaslatára, hogy a 2021. 
április 1-jétől térjenek vissza a teljes tűzszünethez,

– 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 Ukrajna határain és megszállt területein fokozódott az orosz katonai jelenlét, 
valamint a katonai gyakorlatok, például a „ZAPAD-2021” gyakorlat és a 100 000 főt 
meghaladó létszámú orosz erők közelmúltbeli jelentős előre helyezése azt mutatják, 
hogy Putyin Ukrajnával és szomszédaival szembeni politikája egyre ellenségesebb; 
mivel a tűzszünet 2020. júliusi bevezetése óta a donyecki és a luhanszki régióban több 
mint 15 000 alkalommal sértették meg a tűzszünetet, amelyek többsége az elmúlt 
néhány hónapban történt;

B. mivel az Oroszországi Föderáció bejelentette, hogy a Fekete-tengeren a Kercsi-szoros 
irányában 2021. április 24. és október 31. között felfüggeszti a hadihajók és 
kereskedelmi hajók békés áthaladásának jogát, megsértve ezzel az ENSZ tengerjogi 
egyezménye – amelynek Oroszország részes fele – által garantált hajózás szabadságát; 
mivel az érintett területek Ukrajna felségvizén találhatók, amely a Krími Autonóm 
Köztársaság és Szevasztopol városának ideiglenesen megszállt területét övezi;

C. mivel szintén sérti a nemzetközi jogot – különösen Oroszországnak a bizalom- és 
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biztonságépítő intézkedésekről szóló 2011. évi bécsi dokumentum szerinti 
kötelezettségvállalásait – az, hogy Oroszország nem hajlandó érdemi információkat 
szolgáltatni az Ukrajnával közös határ mentén és az ideiglenesen megszállt területeken 
történő nagyszabású katonai felvonulással kapcsolatban;

D. mivel 2021. április 18-án a cseh hatóságok bejelentették, hogy az Oroszországi 
Föderáció 2014-ben a GRU 29155. számú egységénél aktív szolgálatot teljesítő tiszteket 
küldött, hogy katonai szabotázs-műveletet hajtsanak végre a vrběticei lőszertároló ellen, 
amely két cseh állampolgár halálát okozta;

E. mivel a GRU orosz hírszerző szolgálat által a Cseh Köztársaságban végrehajtott 
robbantás és más tevékenységek elfogadhatatlan módon sértik a Cseh Köztársaság 
szuverenitását és nemzetbiztonságát, valamint a nemzetközi jogot;

F. mivel a cseh hatóságok megerősítették, hogy ugyanaz a két orosz hírszerző az elkövető, 
akiket az Egyesült Királyság hatóságai továbbra is keresnek a Salisburyben 2018-ban 
katonai célú novicsok idegméreggel elkövetett támadással kapcsolatban;

G. mivel április 17–én a Cseh Köztársaság kiutasított az orosz hírszerző szolgálatokhoz 
tartozó és a prágai orosz nagykövetség dolgozójaként diplomáciai mentességet élvező 
18 orosz tisztviselőt, Oroszország pedig 20 cseh diplomatát utasított ki megtorlásul; 
mivel a Szlovák Köztársaság, Litvánia, Lettország és Észtország a Cseh Köztársasággal 
való szolidaritás kifejezéseként szintén kiutasított orosz diplomatákat; mivel néhány 
nappal korábban Lengyelország az Egyesült Államokkal való szolidaritás jegyében 
kiutasított orosz diplomatákat;

H. mivel a 2021. január 17-én Moszkvába való visszatérésekor őrizetbe vett Alekszej 
Navalnij orosz ellenzéki politikus egészsége súlyos mértékben leromlott és már az élete 
is veszélyben van, és mivel nem részesült megfelelő orvosi ellátásban, ami miatt 
háromhetes éhségsztrájkba kezdett; mivel a múlt héten Alekszej Navalnij közel 2000 
támogatóját tartóztatták le az országos tiltakozások során, amelyek célja azt volt, hogy a 
tisztviselőkre nyomást gyakorolva lehetővé tegyék a megfelelő orvosi ellátáshoz való 
hozzáférését;

I. mivel az oroszországi politikai vezetés a közelgő parlamenti választások előtti csökkenő 
támogatottságra válaszul úgy határozott, hogy fokozza az elnyomó és tekintélyelvű 
politikáit saját polgáraival, a civil társadalommal, a politikai ellenzékkel és a médiában 
dolgozókkal szemben, akik gyakran zaklatásnak, megfigyelésnek, fizikai támadásoknak, 
fenyegetésnek, razziának és házkutatásnak, rágalmazó és lejárató kampányoknak, 
bírósági zaklatásnak, önkényes fogva tartásnak és bántalmazásnak, valamint egyesülési 
szabadságuk megsértésének vannak kitéve;

J. mivel 2020-ban Oroszország 180 ország közül a 129. helyen – Európában a 
legalacsonyabb helyen – állt a Transparency International korrupcióérzékelési indexe 
szerint; mivel az oligarchák, a biztonsági tisztek és a Kremlhez kapcsolódó tisztviselők 
közötti kleptokratikus kapcsolatokat részben felfedték a korrupció ellen küzdő 
aktivisták – például a néhai Szergej Magnyickij és az Alekszej Navalnij vezette 
Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) –, akik az évek alatt megmagyarázatlanul 
felhalmazott vagyonok vizsgálata során a hatalom legbelsőbb köreihez tartozó 
személyek, többek között Vlagyimir Putyin érintettségét is kimutatták; mivel a 
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moszkvai ügyészség arra törekszik, hogy „szélsőségesnek” minősítse az FBK-t és két 
másik, Alekszej Navalnijhoz kapcsolódó szervezetet – az Állampolgárok Jogainak 
Védelmével Foglalkozó Alapítványt és a Navalnij regionális központját –, ami azt 
jelentené, hogy azok alkalmazottait letartóztathatják és hattól tíz évig terjedő 
börtönbüntetésre ítélhetik;

K. mivel Alekszej Navalnij megmérgezése a Putyin ellenfelei elleni fellépés mintázatát 
követi, amely számos ellenzéki vezetőt, újságírót, aktivistát és külföldi vezetőt – mások 
mellett Borisz Nyemcoovot, Anna Politkovszkaját, Szergej Protazanovot, Natalja 
Esztyemirová, Alexander Litvinenkót, Viktor Juscsenkót és Szergej Szkripált – érintett 
vagy halálhoz vezetett;

L. mivel a nyugati demokráciák reakciói e gyilkosságokra és az Oroszországi Föderáció 
egyéb agresszív lépéseire nem voltak elegendőek ahhoz, hogy visszatartsák a Kremlt 
ellenséges és elnyomó politikáinak folytatásától;

M. mivel az Északi Áramlat 1 gázvezeték 2012-ben befejeződött megépítése volt az egyik 
olyan tényező, amely lehetővé tette az Oroszországi Föderáció számára, hogy 
végrehajtsa az Ukrajnával szembeni agresszív politikáját, és az Északi Áramlat 2 
folyamatban lévő munkálatai további fenyegetést jelentenek Ukrajna biztonságára és az 
EU belső piacára nézve, mivel az nincs összhangban sem az uniós energiapolitikával, 
sem Európa stratégiai érdekeivel, ezért azokat le kell állítani;

1. egyértelműen elítéli a Krím Oroszország általi jogellenes megszállását és annektálását, 
valamint a donyecki és luhanszki régió egyes részeinek de facto megszállását, és 
felszólítja az EU-t, hogy erősítse meg a szankciókat és fagyassza be diplomáciai 
kapcsolatait mindaddig, amíg Oroszország eleget nem tesz nemzetközi 
kötelezettségeinek; támogatja Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli 
függetlenségét, szuverenitását és területi integritását; e tekintetben üdvözli Ukrajna arra 
irányuló kezdeményezését, hogy a Krím félsziget megszállásának megszüntetéséről 
szóló tárgyalásokhoz nemzetközi fórumként szolgáló nemzetközi krími platformot 
hozzon létre, és felszólítja az EU vezetését, hogy biztosítson minden szükséges 
támogatást ezen erőfeszítésekhez;

2. sürgeti Oroszországot, hogy tegyen eleget az ENSZ Tengerjogi Egyezménye szerinti 
kötelezettségének, és garantálja a hajózás szabadságát és a nemzetközi tengerszoroson 
keresztül az Azovi-tenger kikötőibe történő átutazást; felszólítja az EU-t, hogy a 
tagállamokkal és más nemzetközi partnerekkel szoros együttműködésben dolgozza ki a 
Kercsi-szoroson átkelő hajók áthaladásának állandó nyomon követését;

3. követeli, hogy Oroszország haladéktalanul vessen véget minden Ukrajna elleni katonai 
felvonulásnak, provokációnak és felforgató tevékenységnek, és hagyjon fel az ilyen 
jövőbeli terveivel; megismétli, hogy Oroszország katonai felvonulása fenyegetést jelent 
Európa biztonságára nézve; hangsúlyozza, hogy az európai országoknak fokozniuk kell 
az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásukat; e tekintetben felszólítja a Bizottság 
alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a helyzet helyszíni 
nyomon követése érdekében a lehető leghamarabb tegyen látogatást Ukrajnában, 
beleértve annak keleti részt is;

4. hangsúlyozza, hogy a keleti partnerség országainak biztonsági dimenzióját megfelelően 
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tükrözni kell a stratégiai iránytűben is, mivel az EU biztonsági környezete és ellenálló 
képessége nem érhető el a keleti partnerség valamennyi országának hosszú távú 
biztonsági rezilienciája nélkül;

5. támogatja Ukrajna euroatlanti törekvéseit, és megismétli azon álláspontját, hogy csakis 
az ukrán nép határozhatja meg a saját jövőjét; úgy véli, hogy a közelgő NATO-
csúcstalálkozó fontos lehetőséget kínál Ukrajna katonai ellenálló képességének 
megerősítéséhez való hozzájárulásra, és felszólítja a NATO tagállamait, hogy 
biztosítsanak tagsági cselekvési tervet Ukrajna és Grúzia számára, ami a transzatlanti 
közösség jövőbeli biztonsági stabilitásának csupán az egyik stratégiai előfeltétele;

6. határozottan elítéli a Cseh Köztársaságban a vrběticei lőszerraktár ellen Oroszország 
által elkövetett aszimmetrikus katonai szabotázst, és sürgeti a tagállamokat, hogy 
hangolják össze diplomáciai fellépésüket a szankciók és az orosz diplomaták kiutasítása 
tekintetében; felszólítja továbbá az alelnököt/főképviselőt és az Európai Tanácsot, hogy 
bővítsék ki az uniós szankciókat azáltal, hogy a diplomáciai mentesség alatt dolgozó 
diplomaták és orosz ügynökök vagyoni eszközeit befagyasztják és velük szemben 
utazási tilalmat alkalmaznak; Oroszország vrběticei szabotázsakcióját az EU és a NATO 
egésze elleni támadásnak tekinti;

7. határozottan elítéli Alekszej Navalnij megmérgezését és önkényes letartóztatását, és 
felszólít azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására; sürgeti a Tanácsot, hogy 
fogadjon el korlátozó intézkedéseket az Alekszej Navalnij önkényes letartóztatásáért és 
fogva tartásáért felelős személyekkel, valamint a vegyi fegyverek elterjedéséért és 
használatáért felelős személyekkel szemben; üdvözli e tekintetben az Egyesült Államok 
és az Európai Unió szankcionálási politikájának összehangolását;

8. felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy megfelelően vizsgálja ki a közelmúltban 
kiszivárogtatott információkat Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki aktivista által 2015-ben 
és 2017-ben Oroszországban tett utazása során elszenvedett, majdnem halálos 
kimenetelű két megbetegedésével kapcsolatban, amelyeket – a kiszivárogtatott 
dokumentumok és független vizsgálat szerint – „szándékos mérgezés” okozott;

9. sürgeti az Oroszországi Föderációt, hogy mihamarabb tegyen lépéseket a nemzetközi 
közösség által felvetett kérdések tisztázására, továbbá haladéktalanul és teljeskörűen 
tájékoztassa a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet a Novicsok-programjáról;

10. aggályosnak tartja azokat az alkotmánymódosításokat, amelyeket a közelmúltban egy 
vitatható népszavazáson fogadtak el; úgy véli, hogy az Oroszországi Föderáció 
alkotmányának ilyen jellegű módosítása újabb aggasztó fejlemény, amely bizonyítja, 
hogy a Kreml továbbra is elnyomó politikát folytat az orosz civil társadalommal 
szemben, és szándéka, hogy domináns pozícióját kiterjessze a posztszovjet országokra;

11. elfogadhatatlannak tartja, hogy hamis történelmi érveket használnak az Északi Áramlat 
2 megépítésének igazolására; úgy véli, hogy egy ilyen ellentmondásos geopolitikai 
projekt ellentétes az európai szolidaritással, további politikai, gazdasági, biztonsági és 
környezeti kockázatot jelent Európa számára, valamint Ukrajna elleni további közvetlen 
katonai fellépés veszélyét hordozza; felszólítja ezért a német hatóságokat, hogy 
hagyjanak fel e káros projekt támogatásával, és felhívja a magánszervezeteket, 
részvényeseket és pénzügyi befektetőket – különösen a németországi Unipert és 
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Wintershall-t, a francia Engie-t, az osztrák OMV-t és a holland-brit Shellt – hogy 
haladéktalanul távolodjanak el attól;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy készítse el az EU és Oroszország közötti kapcsolatok 
állapotának általános vizsgálatát az Oroszország által a tagállamokra jelentett veszélyek 
azonosítása érdekében, beleértve az energiabiztonsági kérdésekkel kapcsolatos 
fenyegetéseket is;

13. elítéli a Kreml hibrid hadviselési taktikáit, és felszólít Oroszország SWIFT-rendszerhez 
való hozzáférésének megakadályozására, valamint további célzott szankciók 
bevezetésére, többek között az orosz oligarchák és az emberi jogok megsértéséért 
felelős tisztviselők ingatlanvásárlásainak, valamint vízumokhoz, pénzügyi termékekhez 
és másokhoz való hozzáférésének megakadályozására;

14. javasolja, hogy a tagállamok haladéktalanul fokozzák a kémelhárítási együttműködést 
és az információmegosztást annak érdekében, hogy feltárják és meghiúsítsák 
Oroszország titkos hálózatait az EU-ban;

15. úgy véli, hogy Oroszország számára csak megerősítésként szolgálna, hogy a 
megtorlástól való félelem nélkül folytathatja e támadásait, ha Európa továbbra reagál 
megfelelően a saját biztonságának hosszú távú romlására; felszólítja e tekintetben az 
európai vezetőket, hogy tartózkodjanak az orosz agressziót akaratlanul ösztönző, nem 
pedig attól elrettentő cselekedetektől;

16. felhívja a nemzetközi közösséget, hogy a Magnyickij-törvényre tekintettel tegye meg a 
megfelelő jogi lépéseket és használja fel az összes rendelkezésre álló jogi eszközt az 
ellenzéki politikusok és a civil társadalmi aktivisták elleni támadások megelőzése és 
megállítása érdekében;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az elnöki végrehajtó hivatalnak, az Orosz 
Föderáció külügyminisztériumának és az Orosz Állami Dumának.


