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B9-0483/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o uznaní Ruskej federácie za štát sponzorujúci 
terorizmus
(2022/2896(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku,

– so zreteľom na Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia z 9. decembra 1948 
a Štvrtý ženevský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny z 12. augusta 1949,

– so zreteľom na Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu z 27. januára 1977 
a následné medzinárodné dohovory,

– so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2463 
z 13. októbra 2022 o ďalšej eskalácii agresie Ruskej federácie voči Ukrajine,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 
z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu1,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Estónska, Lotyšska a 
Litvy zo 16. októbra 2022 o potrebe zabezpečiť zodpovednosť za zločiny Ruska na 
Ukrajine,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 
o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom2 a 2009/468/SZBP z 15. júna 
2009, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní 
špecifických opatrení na boj s terorizmom3,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže „štátny terorizmus“ sa vzťahuje na násilné činy, ktoré štát systematicky smeruje 
proti civilnému obyvateľstvu iného štátu alebo proti vlastným občanom4; keďže 
podstatu terorizmu možno zhrnúť ako vopred premyslené, politicky motivované násilie 
páchané na nebojových cieľoch; keďže terorizmus zriadenia, často nazývaný štátny 
alebo štátom podporovaný terorizmus, používajú vlády – alebo častejšie frakcie 
vo vládach – proti občanom danej vlády, proti frakciám vo vláde alebo proti 
zahraničným vládam alebo skupinám5;

1 Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6.
2 Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.
3 Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 45.
4 Aust, Anthony, Handbook of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010; Selden, M. et 
al., War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century, 
Rowman & Littlefield, 2004.
5 https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism. 
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B. keďže od 24. februára 2022, keď Rusko s jednomyseľnou podporou ruského parlamentu 
začalo nezákonnú, nevyprovokovanú a neoprávnenú vojnu proti Ukrajine a jeho 
jednotky zabili tisíce ukrajinských civilistov; keďže ruské jednotky naďalej vykonávajú 
teroristické útoky po celej krajine, ktorých terčom sú rôzne prvky civilnej 
infraštruktúry, ako sú domy, školy, nemocnice, železničné stanice, divadlá a jadrová 
elektráreň v Záporoží; keďže tieto brutálne a neľudské činy spôsobujú utrpenie, ničenie 
a vysídľovanie; keďže Ukrajina už zdokumentovala viac ako 34 000 vojnových 
zločinov spáchaných ruskými a zástupnými jednotkami; keďže viac ako 90 % týchto 
trestných činov bolo spáchaných proti civilnému obyvateľstvu a/alebo bolo zameraných 
na zničenie civilných zariadení;

C. keďže od začiatku októbra Rusko útočí na časti ukrajinskej energetickej infraštruktúry 
pomocou iránskych kamikadze dronov; keďže to spôsobuje obrovské škody a utrpenie 
civilného obyvateľstva a má za cieľ vyvolať humanitárnu katastrofu a prinútiť nové 
vlny utečencov k úteku počas chladných zimných mesiacov;

D. keďže Ruská federácia už proti Ukrajine použila viac ako 4 000 rakiet a viac ako 
24 000-krát ostreľovala krajinu z ruského územia; keďže od novembra 2022 ozbrojené 
sily Ruskej federácie poškodili alebo zničili viac ako 60 982 prvkov civilnej 
infraštruktúry vrátane 42 818 obytných budov a domov, 1 960 vzdelávacích a 396 
zdravotníckych zariadení, 392 kultúrnych a 87 náboženských budov a 5 315 objektov 
súvisiacich s vodovodnými a elektrickými sieťami; keďže zámerné raketové útoky a 
útoky bezpilotných lietadiel, ktoré uskutočnila Ruská federácia, zničili 40 % kritickej 
energetickej infraštruktúry na Ukrajine; keďže sa objavili správy, že by sa mohlo 
uvažovať o evakuácii Kyjeva; keďže je nedostatok skla na opravu okien v súkromných 
domoch;

E. keďže príslušníci ruských ozbrojených síl sa dopustili zabíjania, únosov, sexuálneho 
násilia, mučenia a iných krutostí na novo a predtým okupovaných územiach Kyjevskej 
(Buča, Irpiň, Boroďanka a Hostomeľ), Černihivskej, Sumskej a Charkovskej oblasti 
Ukrajiny; keďže po oslobodení mesta Izium v septembri 2022 našli ukrajinské 
ozbrojené sily viac ako 400 neoznačených hrobov ukrajinských civilistov; keďže v júni 
2022 Rusi vypálili rakety na nákupné centrum v Kremenčuku, pričom zabili desiatky 
ľudí a desiatky ďalších zranili;

F. keďže počas obliehania Mariupola vytvorili orgány Ruskej federácie rozsiahlu 
humanitárnu krízu, ktorá viedla k smrti viac ako 22 000 civilistov a k zničeniu 95 % 
mesta;

G. keďže ukrajinskí civilisti vrátane detí sú obeťami cieleného zabíjania a únosov, 
mučenia, znásilňovania a sexuálneho násilia; keďže viac ako 1,3 milióna ukrajinských 
občanov vrátane viac ako 200 000 detí bolo nútených opustiť svoje domovy alebo boli 
deportovaní do odľahlých častí Ruska; keďže Ruská federácia vo veľkej miere 
využívala masové násilné deportácie ukrajinských občanov vrátane detí na územie 
Ruska, ktoré prechádzali cez tzv. filtračné tábory;

H. keďže Rusko už mnoho rokov iniciuje teroristické činy a podporuje a financuje 
teroristické režimy, napríklad dodáva zbrane Asadovmu režimu v Sýrii a cielene útočí 
na nevinných civilistov v Sýrii prostredníctvom úmyselných útokov na pokojné mestá a 
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civilnú infraštruktúru, najmä trhy, zdravotnícke zariadenia a školy; keďže medzi tieto 
činy patrí aj otrávenie rodiny Skripaľovcov a zostrelenie letu MH17 spoločnosti 
Malaysia Airlines, pri ktorom prišlo o život 298 ľudí;

I. keďže Ruská federácia vo veľkom rozsahu používa taktiku teroru proti civilnému 
obyvateľstvu v Sýrii, Sudáne, Líbyi, Stredoafrickej republike a Mali a na tento účel 
využíva Wagnerovu skupinu súkromných žoldnierov, ktorá pácha podobné zločiny aj 
na Ukrajine vrátane hrubého a systematického porušovania ľudských práv, ako sú 
hromadné popravy bez súdu, svojvoľné zadržiavanie, sexuálne násilie, násilné 
zmiznutia a mučenie;

J. keďže Ruská federácia pokračuje v páchaní systémových teroristických činov, ktoré sú 
zámerne zamerané na politických oponentov režimu v Rusku a v zahraničí 
prostredníctvom politicky motivovaných vrážd alebo pokusov o vraždu a otráv 
oponentov, novinárov, aktivistov a zahraničných vedúcich predstaviteľov; keďže medzi 
prípady takýchto akcií patria okrem iného prípady Viktora Juščenka, Anny 
Politkovskej, Borisa Nemcova, Sergeja Protazanova, Vladimira Kara-Murzu, Alexeja 
Navaľného, Sergeja a Julie Skripaľových, Natálie Estemirovej, Alexandra Litvinenka a 
Zelimchana Changošviliho;

K. keďže počas druhej čečenskej vojny v rokoch 1999 – 2009 vláda Ruskej federácie 
zorganizovala a uskutočnila kampaň teroru proti civilnému obyvateľstvu vrátane 
barbarského zničenia hlavného mesta Čečenskej republiky Ičkéria, mesta Groznyj, ktoré 
spôsobilo smrť tisícov nevinných mužov, žien a detí;

L. keďže akcie, ktoré podnikli ruské a zástupné sily, zodpovedajú vymedzeniu terorizmu, 
ktoré prijala EÚ, Bezpečnostná rada OSN a Valné zhromaždenie OSN a ktoré je 
obsiahnuté v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1566 z roku 2004, rezolúcii Valného 
zhromaždenia OSN č. 49/60 z 9. decembra 1994 a spoločných pozíciách Rady 
2001/931/SZBP a 2009/468/SZBP; keďže tieto vymedzenia opisujú terorizmus ako 
trestné činy, vrátane činov proti civilnému obyvateľstvu, spáchané s úmyslom spôsobiť 
smrť alebo ťažkú ujmu na zdraví, alebo branie rukojemníkov s cieľom vyvolať stav 
strachu vo verejnosti alebo medzi určitou skupinou osôb, zastrašiť obyvateľstvo alebo 
prinútiť vládu alebo medzinárodnú organizáciu, aby vykonala alebo sa zdržala 
vykonania akéhokoľvek činu;

M. keďže kritériá, ktoré musí subjekt spĺňať, aby bol zaradený na zoznam teroristov EÚ, 
ako sú opísané v spoločnej pozícii 2001/931/SZBP, sú okrem iného tieto: vykonávať 
činy, ktorých cieľom je vážne zastrašiť obyvateľstvo alebo vážne destabilizovať alebo 
zničiť základné politické, ústavné, hospodárske alebo sociálne štruktúry krajiny, 
vykonávať útoky na život osôb, ktoré môžu spôsobiť smrť, alebo útoky na fyzickú 
integritu osôb, zapojiť sa do únosu alebo braní rukojemníkov alebo spôsobiť rozsiahle 
škody na vládnom alebo verejnom zariadení, dopravnom systéme, infraštruktúrnom 
zariadení vrátane informačných systémov, pevnej plošine umiestnenej na 
kontinentálnom šelfe, verejnom mieste alebo súkromnom majetku, ktoré môžu ohroziť 
ľudský život, spôsobiť veľké hospodárske straty alebo narušiť alebo prerušiť dodávky 
vody, energie alebo akéhokoľvek iného základného prírodného zdroja, čo môže mať 
za následok ohrozenie ľudského života;
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N. keďže takéto teroristické metódy vedenia vojny, schválené ruským vedením a 
armádnym velením, sú súčasťou stratégie zastrašovania a ničenia Ukrajiny ako národa;

O. keďže takéto násilné, plánované teroristické akcie ruských ozbrojených síl na Ukrajine 
nemajú vojenský význam a sú vykonávané výlučne s teroristickým zámerom, 
organizované Putinovým režimom, s využitím existujúcej štátnej mašinérie Ruskej 
federácie a vykonávané pravidelnými a nepravidelnými vojenskými štruktúrami, ktoré 
zahŕňajú osoby s kriminálnou minulosťou a zahraničných žoldnierov;

P. keďže cieľom takýchto teroristických akcií Putinovho režimu je potlačiť odpor 
Ukrajincov, nedať im inú možnosť, ako akceptovať okupačnú moc a súhlasiť s 
nezákonným pokusom o anexiu dočasne okupovaných území Ukrajiny;

Q. keďže trestná činnosť Ruska na Ukrajine ďaleko presahuje rámec jednoduchého 
„podporovania terorizmu“, keďže hlavným páchateľom týchto teroristických činov sú 
ruské ozbrojené sily, ktoré sú základnou inštitúciou ruského štátu, a nie neštátnym 
subjektom; keďže tieto zločiny páchané Ruskom odrážajú grotesknú ľahostajnosť voči 
pravidlám a zákonom vojny, ktoré obmedzujú výkon vojenskej moci, ako je to vidieť 
napríklad na rozsiahlom používaní mučenia a hromadných popravách ukrajinských 
vojnových zajatcov; keďže tieto činy nie sú ojedinelými prípadmi, ktoré vykonali 
záškodnícke zložky ruských ozbrojených síl, ale sú pripravené a uskutočnené s 
konkrétnym zámerom terorizovať ukrajinské obyvateľstvo;

R. keďže súčasný právny rámec EÚ neumožňuje označiť štát za sponzora terorizmu alebo 
za páchateľa terorizmu; keďže je preto potrebné, aby EÚ prijala ďalší právny nástroj na 
vyvodenie právnych dôsledkov voči štátom, ktoré páchajú akty štátneho terorizmu; 
keďže zavedenie zmien v právnom rámci a uznanie súčasného ruského režimu za 
teroristický by malo mať za praktický dôsledok obmedzenie akejkoľvek spolupráce, 
zavedenie reštriktívnych opatrení, zmrazenie finančných aktív a pozastavenie 
politických dialógov a rokovaní; keďže to poskytne príležitosť ukončiť spoluprácu so 
subjektmi vlastnenými Ruskom a štátom kontrolovanými spoločnosťami a uplatniť 
sekundárne sankcie voči iným krajinám a jednotlivcom, ktorí naďalej spolupracujú s 
ruskými subjektmi; keďže uznanie súčasného ruského režimu za teroristický by malo 
umožniť súdom priznať odškodnenie obetiam terorizmu a skonfiškovať majetok Ruskej 
federácie;

S. keďže uznanie Ruska ako štátu, ktorý pácha teroristické činy, by takisto vyvolalo otázku 
pozastavenia členstva Ruska v medzinárodných organizáciách, ako je OSN a jej 
Bezpečnostná rada, ako aj v iných multilaterálnych fórach, ako je G20; keďže niektoré z 
uvedených reštriktívnych opatrení už boli zavedené v dôsledku niekoľkých kôl sankcií 
zavedených proti Rusku a Bielorusku od 24. februára 2022;

T. keďže USA majú právny postup, ktorý im umožňuje označiť štáty za sponzorov 
terorizmu podľa zákona o správe vývozu, zákona o kontrole vývozu zbraní a zákona o 
zahraničnej pomoci; keďže USA v súčasnosti označujú vlády Sýrie, Iránu, Severnej 
Kórey a Kuby za štátnych sponzorov činov medzinárodného terorizmu; keďže Kanada 
má na základe zákona o štátnej imunite mechanizmus štátneho podporovateľa 
terorizmu, pričom Irán a Sýria sú od roku 2012 na zozname štátnych podporovateľov 
terorizmu;
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U. keďže 14. marca 2022 úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v 
Európe Zbigniew Rau vyhlásil, že kroky vlády Ruskej federácie na Ukrajine proti 
nevinným civilistom a civilnej infraštruktúre predstavujú „štátny terorizmus“;

V. keďže 13. októbra 2022 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyhlásilo súčasný 
ruský režim za teroristický6; keďže Rada Európy najmä konštatovala, že svojimi 
nerozlišujúcimi útokmi, ako napríklad súborom barbarských raketových útokov z 10. 
októbra, ktoré boli zamerané na niekoľko ukrajinských miest a zasiahli verejné 
námestia, detské ihriská a obytné budovy, sa Ruská federácia snažila presadzovať svoju 
teroristickú politiku potláčania vôle Ukrajincov k odporu a obrane svojej krajiny a 
vyvolávať maximálne škody na civilnom obyvateľstve;

W. keďže parlamenty viacerých členských štátov EÚ, medzi nimi Poľska, Litvy, Lotyšska, 
Estónska a Česka, už vyhlásili Rusko za štát sponzorujúci terorizmus;

X. keďže 17. marca 2022 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svet, aby 
uznal Ruskú federáciu za teroristický štát;

Y. keďže predseda Európskej rady Charles Michel 23. septembra 2022 vo svojom prejave 
na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o Ruskej federácii uviedol, že „keď stály 
člen Bezpečnostnej rady začne nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojnu, ktorú 
odsúdilo Valné zhromaždenie, jeho pozastavenie členstva v Bezpečnostnej rade by malo 
byť automatické“;

1. opätovne zdôrazňuje svoju neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej 
celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc; odsudzuje nezákonnú, 
nevyprovokovanú a neoprávnenú vojnu Ruska proti Ukrajine a žiada, aby Rusko a jeho 
zástupné sily zastavili všetky vojenské akcie na medzinárodne uznanom území Ukrajiny 
a okamžite a bezpodmienečne sa z neho stiahli;

2. vyjadruje bezvýhradné pobúrenie nad zverstvami a koordinovanými teroristickými 
činmi vrátane plošného ostreľovania miest a obcí, násilných deportácií, používania 
zakázanej munície, útokov na civilistov, ktorí sa snažia utiecť z oblastí konfliktu cez 
vopred dohodnuté humanitárne koridory, popráv civilistov, sexuálneho násilia, 
núteného vysídľovania a útokov na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru, ako sú 
energetické zariadenia, nemocnice, školy, kryty a ambulancie;

3. vyhlasuje Ruskú federáciu za teroristický režim v dôsledku jej úmyselného fyzického 
ničenia civilnej infraštruktúry a hromadného vraždenia ukrajinských civilistov s cieľom 
odstrániť ukrajinský ľud; vyzýva medzinárodné spoločenstvo demokracií, aby 
nasledovalo tento príklad;

4. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby uznali súčasný ruský režim za teroristický so 
všetkými negatívnymi dôsledkami;

5. vyzýva inštitúcie EÚ, aby prijali vhodné opatrenia na prijatie nového právneho nástroja 
EÚ na vyvodenie právnych dôsledkov voči režimom, v tomto prípade súčasnému 
ruskému režimu, ktoré sú vinné zo spáchania činov štátneho terorizmu, vrátane 

6 https://pace.coe.int/en/files/31390/html. 
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podrobného opisu sankcií, ktoré sa majú uložiť štátu a jednotlivým zložkám jeho vlády, 
ako aj jeho politickým, zákonodarným, vojenským a výkonným orgánom; žiada, aby sa 
do tohto právneho nástroja zahrnuli praktické ustanovenia o vyvodzovaní 
zodpovednosti štátu, ktorý sa dopustil vojenskej agresie;

6. vyzýva inštitúcie EÚ, aby zahrnuli faktické orgány Doneckej ľudovej republiky a 
Luhanskej ľudovej republiky a ozbrojené sily Ruskej federácie spolu s jej 
polovojenskými jednotkami, ako je Wagnerova skupina a 141. špeciálny motorizovaný 
pluk, známy aj ako kadyrovovci, ako aj politické skupiny vrátane strany Jednotné 
Rusko a ďalších politických strán zastúpených v Dume, konkrétne Komunistickej strany 
Ruskej federácie, Spravodlivého Ruska – Za pravdu a Liberálnodemokratickej strany 
Ruska, na zoznam teroristických organizácií a štátov EÚ, čo znamená, že sa na ne môžu 
vzťahovať rozsiahle medzinárodné sankcie; žiada, aby sa vykonali príslušné zmeny 
spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj 
s terorizmom a aby sa zvážili ďalšie reštriktívne opatrenia v rámci režimu sankcií 
ustanoveného nariadením Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich 
opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti 
terorizmu7;

7. vyzýva inštitúcie EÚ, aby prijali opatrenia zamerané na komplexnú izoláciu Ruskej 
federácie na medzinárodnej scéne, pričom zohľadnia návrh predsedu Rady Charlesa 
Michela v súvislosti s jej členstvom v Bezpečnostnej rade OSN, a aby sa zdržali 
organizovania akýchkoľvek podujatí na území Ruskej federácie;

8. vyzýva členské štáty a ostatné krajiny, aby prijali účinné opatrenia na komplexnú 
izoláciu súčasného teroristického režimu v Rusku vrátane obmedzenia všetkých druhov 
spolupráce so súčasným režimom a obmedzenia kontaktov s jeho predstaviteľmi na 
všetkých úrovniach na nevyhnutné minimum; vyzýva na ďalšie obmedzenie 
diplomatických vzťahov s Ruskom a na zníženie počtu diplomatov EÚ a jej členských 
štátov pôsobiacich v Rusku;

9. vyzýva členské štáty, aby zatvorili a zakázali inštitúcie napojené na ruský štát, ako je 
sieť Ruských centier pre vedu a kultúru, a organizácie a združenia ruskej diaspóry, ktoré 
pôsobia pod záštitou a vedením ruských diplomatických misií a propagujú ruskú 
propagandu a neoimperialistickú ideológiu Russkij Mir na celom svete;

10. vyzýva Radu, aby okrem požiadaviek týkajúcich sa nového právneho nástroja EÚ 
zmenila spoločné pozície Rady 2001/931/SZBP a 2009/468/SZBP pridaním slova „štát“ 
s cieľom umožniť uznanie súčasného ruského režimu za teroristický;

11. žiada rozšíriť zoznam teroristov EÚ o osoby a subjekty, ktoré rôzne špecializované 
mimovládne organizácie uvádzajú ako sponzorov terorizmu;

12. vyzýva na urýchlené zriadenie ad hoc medzinárodného tribunálu pre zločin agresie 
spáchaný štátnym vedením Ruska proti Ukrajine, na ktorom by boli stíhaní Vladimir 
Putin a všetci ruskí civilní a vojenskí predstavitelia a ich zástupcovia zodpovední za 
prípravu, začatie a vedenie vojny na Ukrajine;

7 Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.
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13. vyzýva na obnovenie podpory prebiehajúceho nezávislého vyšetrovania vojnových 
zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných Ruskom, ktoré by malo zabezpečiť, aby 
sa osoby zapojené do plánovania, organizovania, páchania a napomáhania týchto 
zločinov individuálne zodpovedali;

14. zdôrazňuje, že majetok zmrazený v dôsledku sankcií EÚ prijatých v reakcii na vojenskú 
agresiu Ruska voči Ukrajine by mal byť skonfiškovaný rovnakým spôsobom ako 
majetok teroristických organizácií a mal by sa použiť na odškodnenie za rôzne dôsledky 
ruskej agresie voči Ukrajine; navrhuje, aby táto náprava zahŕňala okamžitú náhradu 
škôd po každom raketovom útoku na civilnú a energetickú infraštruktúru, obnovu 
zničených ukrajinských miest a infraštruktúry a odškodnenie súkromných osôb a 
zničených podnikov;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali právne predpisy EÚ a vnútroštátne 
právne predpisy na vytvorenie právneho základu pre použitie finančných prostriedkov 
skonfiškovaných v dôsledku sankcií EÚ na odškodnenie Ukrajiny a obetí ruskej agresie 
voči Ukrajine;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala právny rámec, ktorý by jej umožnil skonfiškovať 
majetok ruskej vojenskej a politickej elity, vojnových zločincov a oligarchov, ktorý už 
bol zabavený v rámci súčasného režimu sankcií; zdôrazňuje, že všetky sankcie by sa 
mali uplatňovať prísne a že by sa mali odstrániť medzery;

17. vyzýva Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby prostredníctvom 
moskovského mechanizmu alebo iných vhodných nástrojov naďalej hodnotila 
porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv, 
vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané na Ukrajine, situáciu v oblasti 
ľudských práv v Rusku a ruskú agresiu voči Gruzínsku a Moldavskej republike;

18. pripomína, že zločiny Sovietskeho zväzu nepodliehali jasnému morálnemu ani 
právnemu hodnoteniu zo strany medzinárodného spoločenstva, a zdôrazňuje, že súčasná 
útočná vojna Ruska proti Ukrajine a jeho vojnové zločiny proti ukrajinskému ľudu 
dokazujú, že nedostatok zodpovednosti a spravodlivosti vedie len k opakovaniu 
zločinov z minulosti;

19. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, 
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, 
Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Úradu vysokého komisára OSN pre 
ľudské práva, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodnému výboru 
Červeného kríža, Medzinárodnému trestnému súdu, prezidentovi, vláde a parlamentu 
Ukrajiny a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.


