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Usnesení Evropského parlamentu k jednomu roku ruské invaze na Ukrajinu a válečné 
agrese vůči této zemi
(2023/2558(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině a Rusku,

– s ohledem na Chartu OSN, Haagské úmluvy, Ženevské úmluvy a jejich dodatkové 
protokoly a na Římský statut,

– s ohledem na společné prohlášení z 24. vrcholné schůzky mezi EU a Ukrajinou konané 
dne 3. února 2023,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 15. prosince 2022,

– s ohledem na dohodu mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií 
o spolupráci a pomoci z roku 2006,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 2. listopadu 2022 nazvanou 
„Zpráva Mezinárodního trestního soudu“ a na jeho rezoluci ze dne 14. listopadu 2022 
nazvanou „Podpora nápravy a odškodnění za agresi vůči Ukrajině“,

– s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) ze dne 
7. prosince 2022 nazvanou „Zabíjení civilistů: hromadné popravy a útoky na jednotlivé 
civilisty v Kyjevské, Černihivské a Sumské oblasti v souvislosti s ozbrojeným útokem 
Ruské federace proti Ukrajině“,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Ruská federace zahájila dne 24. února 2022 nevyprovokovanou, 
neoprávněnou a nezákonnou útočnou válku proti Ukrajině; vzhledem k tomu, že kroky 
Ruska na Ukrajině v uplynulém roce nadále ohrožují mír a bezpečnost v Evropě i ve 
světě;

B. vzhledem k tomu, že ruská agrese proti Ukrajině začala v roce 2014 obsazením části 
Donbasu a okupací a anexí ukrajinské autonomní republiky Krym;

C. vzhledem k tomu, že ruské síly provádějí nerozlišující útoky proti rezidenčním oblastem 
a civilní infrastruktuře na Ukrajině; vzhledem k tomu, že mezi potvrzenými oběťmi 
vraždění jsou tisíce civilistů, včetně stovek dětí, a mnoho dalších bylo mučeno, 
šikanováno, znásilněno, napadeno, uneseno nebo násilně vysídleno; vzhledem k tomu, 
že tyto zločiny používá ruská armáda jako válečnou zbraň proti civilnímu obyvatelstvu 
na Ukrajině; vzhledem k tomu, že toto nelidské chování ruských sil a jejich zástupných 
subjektů je v naprostém rozporu s mezinárodním humanitárním právem;

D. vzhledem k tomu, že miliony Ukrajinců, kteří uprchli před ruskou agresí, byly vysídleny 
na Ukrajině i mimo ni; vzhledem k tomu, že pokračující agrese Ruska proti Ukrajině 
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bude i nadále nutit lidi k útěku z domovů; vzhledem k tomu, že válečné zločiny Ruska 
zanechají traumatizovanou generaci ukrajinských dětí a miliony ukrajinských civilistů a 
vojáků, kteří se budou muset léčit z duševních potíží, depresí, úzkostí a 
posttraumatických stresových poruch;

E. vzhledem k tomu, že Rusko pokračuje v systematickém ničení ukrajinské energetické a 
civilní infrastruktury pomocí raket dlouhého doletu a bezpilotních letounů dodávaných 
Íránskou islámskou republikou s cílem způsobit ukrajinskému lidu a vládě mimořádné 
utrpení a zlomit jejich morálku;

F. vzhledem k tomu, že osvobození ukrajinských území vedlo k objevení ohromujících 
důkazů o strukturálním a rozsáhlém porušování lidských práv a válečných zločinech 
páchaných ruskými silami a jejich spojenci, jako jsou popravy bez soudu a pohřbívání v 
masových hrobech, znásilňování a jiné formy sexuálního násilí, mučení, využívání 
civilistů jako lidských štítů, nucené vysídlování civilistů (včetně dětí) do Ruska, ničení 
ekosystémů, používání výbušných zbraní s plošným účinkem, včetně nelegální kazetové 
munice v hustě obydlených oblastech, a cílené ničení civilní infrastruktury, včetně 
nemocnic, domů a škol;

G. vzhledem k tomu, že při humanitárních a vysidlovacích krizích jsou obzvláště ohroženy 
ženy a dívky, neboť jsou stále nepřiměřeně často oběťmi genderově podmíněného 
násilí; vzhledem k tomu, že mnoho žen zůstalo na Ukrajině a plní bojové úkoly; 
vzhledem k tomu, že existují informace o tom, že ukrajinské vojačky jsou v zajetí 
mučeny a vystavovány sexuálnímu násilí; vzhledem k tomu, že OHCHR uvedl, že 
vzhledem k tomu, že muži představují většinu obětí hromadných poprav ruských sil na 
okupovaných územích, pozůstalí rodinní příslušníci – z nichž velkou část tvoří ženy – 
jsou odkázáni na to, aby se často sami vyrovnávali s omezenými rodinnými příjmy, 
zvýšenou zátěží v podobě péče a silným psychickým traumatem a utrpením;

H. vzhledem k tomu, že ve dnech 9. až 11. září 2022 se v Rusku, jakož i v protiprávně 
anektované ukrajinské Autonomní republice Krym a ve městě Sevastopolu, které EU 
neuznává, konaly nezákonné regionální volby; vzhledem k tomu, že ve dnech 23. až 27. 
září 2022 uspořádaly takzvané orgány, nelegitimně jmenované Ruskem, nezákonná 
„referenda“ v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny, 
což bylo zjevným porušením Charty OSN a svrchovanosti a územní celistvosti 
Ukrajiny, a následovala nezákonná anexe těchto oblastí Ruskem;

I. vzhledem k tomu, že tento konflikt má i nadále dozvuky po celém světě a ohrožuje 
bezpečnost mimo Evropu jak svým dopadem na mezinárodní potravinovou bezpečnost, 
tak trvalým rizikem jaderných havárií; vzhledem k tomu, že ruská válečná agrese 
ukazuje neschopnost Moskvy opustit své archaické koloniální chápání svých sousedů;

J. vzhledem k tomu, že ruská blokáda ukrajinského vývozu obilí v posledním roce 
způsobila riziko hladomoru pro mnoho milionů lidí na Ukrajině i mimo ni, což 
připomnělo tzv. Ukrajinský hladomor; vzhledem k tomu, že tzv. dohoda o obilí je 
nadále nejistá a ukrajinští zemědělci čelí život ohrožujícímu riziku při obdělávání své 
půdy pro nadcházející sezónu;

K. vzhledem k tomu, že Rusko na Ukrajině 'ohrožuje bezpečnost a zabezpečení jaderných 
zařízení určených k mírovým účelům a jejich personálu, což významně zvyšuje riziko 
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mezinárodní jaderné havárie; vzhledem k tomu, že Rusko se zmocnilo Záporožské 
jaderné elektrárny, kde se situace zhoršuje kvůli psychickému stavu jejích ukrajinských 
zaměstnanců a stavu zařízení, a provedlo její militarizaci; vzhledem k tomu, že i přes 
svou přítomnost v Záporoží vyjádřila Mezinárodní agentura pro atomovou energii 
znepokojení nad tím, že svět začíná být vůči nebezpečí lhostejný;

L. vzhledem k tomu, že navzdory ruské agresi a nejisté sociálně-ekonomické situaci se 
ukrajinské vládě podařilo dosáhnout dalších úspěchů při provádění reforem 
podporujících decentralizaci a demokratizaci,

1. odsuzuje co nejdůrazněji pokračující útočnou válku Ruska proti Ukrajině i zapojení 
Běloruska do této války a požaduje, aby Rusko okamžitě ukončilo na Ukrajině veškeré 
vojenské aktivity a bezpodmínečně stáhlo všechny síly a vojenské vybavení z celého 
mezinárodně uznávaného území Ukrajiny;

2. vyjadřuje bezvýhradnou solidaritu s ukrajinským lidem, plně podporuje nezávislost, 
svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných 
hranic a zdůrazňuje, že tato válka představuje závažné porušení mezinárodního práva;

3. důrazně odsuzuje rozsáhlé a závažné porušování lidských práv a válečné zločiny, 
kterých se v uplynulých 12 měsících dopustily ruské ozbrojené síly a různé okupační 
orgány na Ukrajině, včetně hromadného zabíjení, znásilňování a jiných forem 
sexuálního násilí, mučení, únosů a cíleného ničení obytných oblastí; trvá na tom, že 
odpovědní vládní úředníci, vojenští vůdci a další pachatelé válečných zločinů a zločinů 
proti lidskosti včetně zamýšlené genocidy musí být pohnáni k odpovědnosti; znovu 
vyjadřuje svou podporu činnosti Mezinárodního trestního soudu, který přispívá 
k ukončení beztrestnosti pachatelů nejzávažnějších trestných činů, které znepokojují 
mezinárodní společenství;

4. zdůrazňuje, že je i nadále třeba poskytovat Ukrajině humanitární pomoc a řešit potřeby 
milionů lidí vysídlených z Ukrajiny a uvnitř Ukrajiny, zejména těch, kteří patří ke 
zranitelným skupinám; opakuje svou výzvu, aby EU zintenzivnila své úsilí o řešení 
zoufalé situace osob, které byly násilně deportovány do Ruska, a dětí, které byly v 
Rusku násilně adoptovány;

5. co nejdůrazněji odsuzuje používání sexuálního a genderově podmíněného násilí jako 
válečné zbraně a zdůrazňuje, že se jedná o válečný zločin; vyzývá EU a hostitelské 
země žen a dívek, které uprchly z Ukrajiny, aby zaručily přístup ke službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, zejména k nouzové antikoncepci, a to i pro 
ženy, které přežily znásilnění, a aby podporovaly poskytování těchto služeb na 
Ukrajině;

6. je hluboce znepokojen dlouhodobým dopadem konfliktu na životní prostředí a odsuzuje 
ruskou ekocidu ukrajinské flóry a fauny a otravování atmosféry a vodních zdrojů 
prostřednictvím vojenských akcí; odsuzuje také úniky metanu z plynovodů Nord Stream 
1 a 2, které představují útok na životní prostředí v EU;

7. co nejdůrazněji odsuzuje ruskou protiprávní anexi Doněcké, Chersonské, Luhanské a 
Záporožské oblasti Ukrajiny a nezákonná zinscenovaná „referenda“, která porušují 
nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a jsou jednoznačně v rozporu s 
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mezinárodním právem;

8. opakuje, že nikdo, kdo byl v těchto volbách „zvolen“ na nezákonně anektovaném 
Krymském poloostrově, nemá žádnou legitimitu; zdůrazňuje, že Krym nepopiratelně 
zůstává nedílnou součástí Ukrajiny;

9. vyzývá členské státy a příslušné orgány EU, aby zintenzivnily a urychlily vojenskou 
pomoc Ukrajině, zejména poskytování zbraní a munice v reakci na jasně stanovené 
potřeby; vyjadřuje podporu nedávným rozhodnutím poskytnout Ukrajině moderní těžké 
zbraně;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby navýšily dodávky náhradních dílů pro energetické 
sítě a další typy kritické infrastruktury na Ukrajině, které byly zničeny pravidelnými 
ruskými raketovými údery, a pomohly tak ukrajinskému obyvatelstvu přečkat zbytek 
zimy;

11. znovu vyjadřuje podporu rozhodnutí členských států udělit Ukrajině status kandidátské 
země EU v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii a jako začátek procesu 
založeného na zásluhách; vyzývá členské státy, aby projevily politickou vůli k 
opětovnému oživení procesu rozšíření a aby splnily své sliby tím, že učiní konkrétní 
pozitivní kroky v procesu přistoupení zemí, které usilují o vstup do Unie a které si 
zaslouží být součástí evropské rodiny; zdůrazňuje, že země, které chtějí vstoupit do EU, 
musí provést nezbytné reformy, zejména v oblasti právního státu, demokracie, 
základních svobod a lidských práv;

12. vyzývá k zavedení dalších opatření a k tomu, aby členské státy co nejdříve přijaly 10. 
balíček sankcí proti Rusku a aby aktivně předkládaly návrhy na další rozvoj sankcí 
zahrnutím nových odvětví a osob; vyzývá členské státy, aby zintenzivnily kontroly s 
cílem zajistit přísné prosazování sankcí vůči Rusku v celém dodavatelském řetězci, 
včetně zabránění zahraničním zprostředkovatelům prodávat výrobky z EU do Ruska; 
vyzývá všechny partnery, zejména kandidátské země a potenciální kandidátské země 
EU, aby se přidali k balíčkům sankcí; žádá Komisi a členské státy, aby zvážily opatření 
proti třetím zemím, které se snaží pomoci Rusku a Bělorusku obejít uložené sankce;

13. opakuje svou výzvu, aby bylo vyhlášeno okamžité a úplné embargo na dovoz diamantů, 
fosilních paliv a uranu z Ruska, dále se snížil cenový strop na ruské ropné produkty v 
koordinaci s partnery ze skupiny G7 a bylo zcela upuštěno od využívání plynovodů 
Nord Stream 1 a 2 v zájmu ukončení financování Putinovy válečné mašinérie z peněz 
EU;

14. vyzývá orgány EU a členské státy, aby zakázaly Rosatomu pokračovat v investicích do 
kritické infrastruktury v EU a aby zastavily veškeré jeho aktivity v EU;

15. vyzývá ke zřízení zvláštního tribunálu, který by vyšetřil a stíhal zločin agrese, kterého 
se dopouští politické a vojenské vedení Ruské federace proti Ukrajině, a naléhavě 
vyzývá členské státy, aby poskytly politickou a finanční podporu pro zřízení tohoto 
tribunálu; domnívá se, že EU musí v tomto boji proti beztrestnosti a za mír prokázat 
vedoucí úlohu;

16. vítá, že Valné shromáždění OSN uznalo, že Rusko musí být pohnáno k odpovědnosti za 
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veškeré porušování mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva a 
mezinárodního práva v oblasti lidských práv na Ukrajině nebo proti ní; podporuje 
doporučení Valného shromáždění OSN zřídit mezinárodní registr škod, který by 
zaznamenával důkazy o škodách, ztrátách nebo újmě všech dotčených fyzických a 
právnických osob a o rozsáhlých, dlouhodobých a vážných škodách způsobených 
Ruskem na přírodním prostředí a klimatu, včetně důkazů o ekocidě, a podporovat a 
koordinovat shromažďování důkazů;

17. vyzývá Komisi, aby pokračovala v mobilizaci mezinárodních partnerů a finančních 
prostředků na obnovu Ukrajiny prostřednictvím úzké spolupráce s místními 
samosprávami a ústřední vládou na Ukrajině a aby zároveň trvala na ambiciózních 
demokratických a institucionálních reformách v oblastech, jako je svoboda sdělovacích 
prostředků, právní stát, boj proti korupci a decentralizace; opakuje svou výzvu, aby se 
zvážilo využití zmrazených aktiv ruských osob a ruské centrální banky na obnovu 
Ukrajiny;

18. vyzývá Valné shromáždění OSN, aby na pořadu jednání ponechalo válečnou agresi 
Ruska proti Ukrajině, a vyzývá partnery EU z celého světa, aby Ukrajině při obraně její 
nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti nadále poskytovali politickou a 
humanitární podporu; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby 
zvýšily svou angažovanost ve vztahu k vedoucím představitelům jiných regionů, pokud 
jde o podporu Ukrajiny, a aby posílily mezinárodní tlak na ruský režim;

19. pověřuje svou předsedkyni, aby toto usnesení předala Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku, 
vládám a parlamentům členských států, prezidentovi, vládě a Nejvyšší radě Ukrajiny 
a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.


