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Předmět: Porušení zásad právního státu Německem a Francií v důsledku porušení embarga EU 
na vývoz zbraní do Ruska

V březnu 2022 zveřejnila organizace Disclose and Investigate Europe články o tom, že navzdory 
embargu EU na dodávky zbraní do Ruska, které je v platnosti od roku 2014, Francie vyvezla do 
Ruska zbraně v hodnotě 152 milionů EUR a Německo dodalo Rusku vojenský hardware v hodnotě 
121,8 milionu EUR.

Tím, že obešly zákaz dodávek zbraní EU, se Francie a Německo podílely na strategické korupci a 
podpořily ruský režim, který porušuje mezinárodní právo, vede válku proti Ukrajině a vystupuje proti 
EU a jejím členským státům. Je tedy odůvodněné tvrdit, že jak Francie, tak Německo jednaly v 
rozporu s unijními hodnotami, a dopustily se zejména jednoznačného porušení zásad právního státu 
zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Proto by se na tyto členské státy měl uplatnit 
postup uvedený v článku 7 Smlouvy o EU.

Porušením embarga EU navíc Francie a Německo ohrozily EU, její bezpečnost a její zájmy, včetně 
finančních zájmů. Článek 4 odst. 1 nařízení 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu 
rozpočtu Unie stanoví, že „pokud je podle článku 6 zjištěno, že porušování zásad právního státu v 
členském státě dostatečně přímo ovlivňuje nebo vážně ohrožuje řádné finanční řízení rozpočtu Unie 
nebo poškozuje či vážně ohrožuje ochranu finančních zájmů Unie“, přijmou se vhodná opatření.

Vzhledem k výše uvedenému:

1. Započala Komise jakožto strážkyně Smluv, jak je stanoveno v článku 17 SEU, šetření s cílem 
zahájit v souvislosti s porušením embarga EU řízení podle článku 7 SEU pro porušení zásad 
právního státu ze strany Francie a Německa?

2. Vyšetřila Komise a objasnila, zda společnosti, které se podílely na dodávkách zbraní do Ruska v 
rozporu s embargem EU, využívaly finančních prostředků EU nebo jiných forem dotací či grantů 
z rozpočtu EU?

3. Pokud se potvrdí, že výše uvedené společnosti čerpaly finanční prostředky EU, kdy Komise 
zahájí vůči Francii a Německu v reakci na jejich jednání v rozporu s právem EU postupy 
stanovené v nařízení 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie?

Předložení: 10.5.2022

Platná do: 11.8.2022


