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Uznesenie Európskeho parlamentu o zaradení nemeckých mimovládnych organizácií na 
zoznam nežiaducich organizácií zo strany Ruska a zadržaní Andreja Pivovarova
(2021/2749(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, okrem iného na uznesenie 
z 29. apríla 2021 o Rusku, prípade Alexeja Navaľného, koncentrácii vojenských síl na 
ukrajinských hraniciach a ruských útokoch v Českej republike1 a uznesenie z 12. mája 
2016 o krymských Tatároch2,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly, a 
najmä na jeho článok 10 o slobode prejavu a článok 11 o slobode zhromažďovania 
a združovania,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

– so zreteľom na ústavu Ruskej federácie a na medzinárodné záväzky v oblasti ľudských 
práv, ktoré sa Rusko zaviazalo plniť ako člen Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe (OBSE) a Organizácie Spojených národov (OSN),

– so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie Rady Európy č. 814/2015 z 13. júna 2016 
o federálnom zákone č. 129-FZ o zmene niektorých legislatívnych aktov (federálny 
zákon o nežiaducich činnostiach zahraničných a medzinárodných mimovládnych 
organizácií),

– so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku v mene EÚ z 1. mája 2021 k reštriktívnym opatreniam voči 
ôsmim štátnym príslušníkom EÚ,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku v mene EÚ z 15. mája 2021 k uverejneniu zoznamu 
„nepriateľských štátov“,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len 
„ESVČ“) z 27. mája 2021 o označení nemeckých mimovládnych organizácií 
za nežiaduce organizácie,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 1. júna 2021 o zadržaní Andreja 
Pivovarova,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ zo 4. júna 2021 o zákone o takzvaných 

1 Prijaté texty, P9_TA(2021)0159.
2 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 27.
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extrémistických organizáciách,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedu Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu 
EÚ – Rusko z 3. júna 2021 o zadržaní riaditeľa rozpustenej opozičnej skupiny Otvorené 
Rusko Andreja Pivovarova na palube komerčného lietadla EÚ, ktoré malo vzlietnuť 
z letiska v Petrohrade,

– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže uplatňovanie slobody presvedčenia, prejavu, združovania a pokojného 
zhromažďovania je základným právom zakotveným v ústave Ruskej federácie, ako aj 
v mnohých medzinárodných právnych nástrojoch vrátane Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 
a Európskeho dohovoru o ľudských právach, k dodržiavaniu ktorých sa Rusko 
zaviazalo; keďže prednosť medzinárodného práva vytvára pre Rusko záväzok, ktorý sa 
nedá zmeniť a od ktorého sa nedá odchýliť nedávnymi ústavnými zmenami;

B. keďže Ruská federácia nedávno prijala represívne zákony, ktorými sa výrazne rozšíril 
okruh jednotlivcov a skupín, ktoré možno označiť za zahraničných agentov, a zvýšili sa 
obmedzenia a požiadavky, ktoré sa na nich vzťahujú, spolu so sankciami za ich 
porušenie;

C. keďže mimovládne organizácie (MVO) zohrávajú v moderných demokratických 
spoločnostiach kľúčovú úlohu a umožňujú občanom spolupracovať na presadzovaní 
rôznych legitímnych cieľov ako spôsob potrebného zapojenia verejnosti, ktoré dopĺňa, 
pripravuje a monitoruje formálne politické rozhodovanie; keďže MVO preto majú 
dôležitú politickú úlohu a musia dodržiavať zákon, ale zároveň si zachovať nezávislosť 
od akýchkoľvek nenáležitých zásahov verejných orgánov;

D. keďže federálny zákon o nežiaducich činnostiach zahraničných a medzinárodných 
mimovládnych organizácií umožňuje považovať činnosti zahraničných 
a medzinárodných mimovládnych organizácií za nežiaduce na území Ruskej federácie; 
keďže organizácie, ktoré ruské orgány vyhlásili za nežiaduce, majú obmedzenú slobodu 
združovania, keďže ich aktivity sú zakázané a v súvislosti s nimi sa zavádzajú 
administratívne a trestné sankcie; keďže ruské orgány tento zákon používajú 
na uľahčenie zásahu proti nezávislým organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré 
pôsobia v Rusku;

E. keďže prijatím týchto zákonov Ruská federácia udelila orgánom takmer úplnú kontrolu 
nad nezávislými organizáciami občianskej spoločnosti a umožnila ruskému federálnemu 
orgánu dohľadu nad médiami (Roskomnadzor) blokovať online zdroje; keďže ruské 
orgány zakázali zhromaždenia na verejných miestach, obmedzili právo zúčastňovať sa 
na individuálnych protestoch a zaviedli ďalšie obmedzenia pre novinárov, ktorí o týchto 
protestoch informujú;

F. keďže najnovší zákon, ktorý Štátna duma a Rada federácie prijali v máji 2021, drasticky 
obmedzil práva a slobody v Rusku tým, že zaviedol prísne obmedzenia pre 
jednotlivcov, ktorí kritizujú vládu, bráni im zúčastňovať sa na verejnom živote 
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a kandidovať vo voľbách na akejkoľvek úrovni vrátane parlamentných volieb v roku 
2021, ak založili alebo viedli organizáciu, ktorá je na základe tohto zákona odteraz 
označená ako extrémistická alebo teroristická, pracovali pre ňu alebo sa inak 
zúčastňovali na jej činnostiach;

G. keďže tento zákon sa má uplatňovať retroaktívne a je zameraný proti nadácii Alexeja 
Navaľného pre boj proti korupcii, ktorá už bola vyhlásená za zahraničného agenta 
a v súčasnosti sa pripravuje jej označenie za extrémistickú organizáciu;

H. keďže Ruská federácia rozšírila aj rozsah pôsobnosti zákona o nežiaducich 
organizáciách tým, že zaviedla zákaz účasti na ich činnostiach v zahraničí a označila 
za nežiaduce tie organizácie, o ktorých sa predpokladá, že sprostredkúvajú finančné 
transakcie s organizáciami, ktoré už sú zakázané;

I. keďže Ruská federácia označila medzinárodné a zahraničné MVO za nežiaduce, a to 
najmä rozhodnutím ruského generálneho prokurátora z 26. mája, ktorým sa tri nemecké 
MVO, konkrétne Forum Russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale 
Moderne GmbH a Deutsch-Russischer Austausch e.V., zaraďujú na zoznam nežiaducich 
organizácií;

J. keďže aktívna sféra občianskej spoločnosti je zásadne dôležitým prvkom demokratickej 
a otvorenej spoločnosti a slúži aj na ochranu ľudských práv a právneho štátu;

K. keďže Štátna duma prijatím týchto zákonov, ktorých súčasťou je okamžité uplatňovanie 
trestnej zodpovednosti, útočí na občianske hnutie Otvorené Rusko, štruktúru 
presadzujúcu demokraciu a ľudské práva, ktorá bola preto nútená ukončiť svoju 
činnosť, aby chránila svojich aktivistov a priaznivcov pred ďalším stíhaním;

L. keďže 27. mája 2021 organizácia Otvorené Rusko oznámila, že zastaví svoju činnosť, 
aby chránila svojich zamestnancov a členov pred trestným stíhaním podľa ruských 
právnych predpisov o nežiaducich organizáciách;

M. keďže 31. mája 2021 bol bývalý vodca hnutia Otvorené Rusko Andrej Pivovarov 
vyvedený z poľského lietadla LOT rolujúceho na dráhe letiska v Petrohrade, svojvoľne 
zadržiavaný a dva dni neskôr umiestnený do vyšetrovacej väzby na dva mesiace na 
základe obvinení z vykonávania činností nežiaducej organizácie; keďže aktivista z 
Nižného Novgorodu Michail Iosilevič je tiež medzi osobami, ktoré sú v súčasnosti 
trestne stíhané a zadržiavané na základe tých istých obvinení;

N. keďže tieto kroky sú len ďalšími v rade početných politicky motivovaných trestných 
stíhaní iniciovaných Ruskou federáciou proti jednotlivcom, ktorí vyjadrujú nesúhlasné 
názory alebo ohlásili zámer kandidovať v parlamentných voľbách v Rusku 
naplánovaných na september 2021, ako je väznenie protikorupčného aktivistu a 
opozičného politika Alexeja Navaľného alebo podmienečný trest odňatia slobody pre 
ľavicového opozičného blogera a politika Nikolaja Platoškina; rovnako upozorňuje na 
nedávne kroky proti opozičnému politikovi Dmitrimu Gudkovovi, proti médiám Radio 
Free Europe/Radio Liberty, Meduza a VTimes a viacerým novinárom, ktorí boli 
obvinení, že sú zahraniční agenti; keďže represívne opatrenia sa vzťahujú aj na 
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študentské časopisy; keďže podľa centra pre ľudské práva Memorial zadržiavajú ruské 
orgány v súčasnosti v rozpore so záväzkami Ruskej federácie takmer 400 politických 
väzňov;

O. keďže ruské orgány tvrdo zakročili proti pokojným demonštrantom, ktorí na rôznych 
miestach krajiny vyšli do ulíc, aby podporili Alexeja Navaľného a protestovali proti 
korupcii a nespravodlivosti; keďže podľa ruskej monitorovacej organizácie OVD-Info 
bolo počas troch dní protestov v januári a februári zatknutých viac ako 11 000 
protestujúcich vrátane desiatok nezávislých novinárov a obhajcov ľudských práv, ktorí 
o protestoch informovali alebo ich monitorovali; keďže v celej krajine sa začali tisíce 
administratívnych stíhaní a viac ako 100 trestných stíhaní a pokračuje zatýkanie 
a zadržiavanie osôb na základe falošných obvinení;

P. keďže početné správy naznačujú, že pokojní demonštranti odsúdení na „administratívne 
zaistenie“ boli vystavení zlému zaobchádzaniu, okrem iného boli umiestnení do veľmi 
preplnených väzenských zariadení, niekoľko hodín nedostali jedlo ani vodu a počas 
presunu boli nútení stráviť dlhý čas (niekoľkohodinové časové úseky, často v noci) 
v policajných vozidlách; keďže osoby, ktoré sa zúčastnili na protestoch, tiež uviedli, že 
ich vylúčili z univerzít alebo vysokých škôl, pohrozili vylúčením alebo prepustili 
zo zamestnania; keďže poriadková polícia použila proti pokojným demonštrantom 
vrátane starších ľudí a detí nadmernú silu;

Q. keďže v komplexnej stratégii EÚ voči Rusku je veľmi dôležité zabezpečiť, 
aby spolupráca s Ruskom neohrozovala hodnoty demokracie a ochranu ľudských práv;

R. keďže kremeľský režim robí všetko, čo je v jeho silách, aby izoloval obyvateľstvo 
Ruska od medzinárodného spoločenstva a zbavil ho nádeje na demokratickú budúcnosť, 
keď napríklad rôznymi spôsobmi bráni opozičným kandidátom zúčastniť sa na 
parlamentných voľbách v Rusku v roku 2021;

S. keďže z výskumu strediska Levada vyplýva, že preferencie vládnucej strany Jednotné 
Rusko sú na historicky najnižšej úrovni po tom, ako podporila nepopulárnu dôchodkovú 
reformu a presadzovala prijatie návrhu ústavných zmien vrátane návrhu, ktorý by 
prezidentovi Vladimírovi Putinovi umožnil zostať vo funkcii do roku 2036; keďže 
rastúce represie proti občianskej spoločnosti a politickej opozícii zo strany ruských 
orgánov sú dôkazom toho, že orgány sa boja nespokojnosti verejnosti so zlou sociálno-
ekonomickou situáciou v krajine a s korupciou vládnucej triedy;

1. vyzýva ruské orgány, aby

a) okamžite a bezpodmienečne prepustili Andreja Pivovarova a zrušili všetky obvinenia 
proti nemu a všetkým ďalším osobám stíhaným podľa zákona o nežiaducich 
organizáciách alebo iným osobám, ktoré sú inak svojvoľne zadržiavané;

b) ukončili všetky odvetné opatrenia proti politickým oponentom a iným kritickým hlasom 
v krajine; zaručili všetkým politickým stranám rovnaký prístup a rovnaké šance počas 
volieb;
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c) ukončili trestné stíhanie obhajcov ľudských práv a aktivistov podľa zákona o 
zahraničných agentoch a zákona o nežiaducich organizáciách, zrušili tieto 
diskriminačné právne predpisy a rozhodnutie ruského generálneho prokurátora označiť 
tri nemecké mimovládne organizácie za nežiaduce;

d) zrušili nedávno prijaté právne predpisy a prestali vytvárať nové osobitné právne 
predpisy alebo zneužívať iné tradičné trestné alebo správne právo, ktorým sa zavádzajú 
nové obmedzenia pre nezávislú občiansku spoločnosť, obmedzenia práva na slobodu 
pokojného zhromažďovania a združovania a prístup k online informáciám, a preskúmali 
a zosúladili svoje právne predpisy so svojimi medzinárodnými záväzkami, 
medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a vlastnou ústavou;

e) neprijímali ďalšie právne predpisy, ktoré sa v súčasnosti pripravujú a ktorými by sa 
zamestnancom alebo podporovateľom organizácií svojvoľne označených za nežiaduce 
zakazovalo kandidovať vo voľbách;

f) uznali pozitívny prínos dynamickej a aktívnej občianskej spoločnosti k stavu 
demokracie a spoločnosti a zaručili priaznivé prostredie, v ktorom organizácie 
občianskej spoločnosti a aktivisti môžu slobodne prispievať k presadzovaniu a ochrane 
ľudských práv, základných slobôd a spoločenského blahobytu;

g) zrevidovali iné právne predpisy, ktoré sa používajú na obmedzenie slobody prejavu, 
vrátane ruských právnych predpisov o dezinformačných kampaniach, boji proti 
extrémizmu a proti terorizmu a aby ich zosúladili s medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv;

h) okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých pokojných demonštrantov a ďalších 
aktivistov občianskej spoločnosti a politikov vrátane Alexeja Navaľného a tých, ktorí 
boli zatknutí a zadržaní za pochybné správne „trestné činy“/správne priestupky alebo 
stíhaní na základe nepodložených obvinení z trestných činov len za to, že pokojne 
uplatňovali svoje práva na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie, medzi ktorými 
sú okrem iného novinári, právnici, opoziční aktivisti, obhajcovia ľudských práv a iní 
aktéri občianskej spoločnosti vrátane zamestnancov a spoločníkov Alexeja Navaľného a 
jeho protikorupčnej nadácie;

i) prispievali k podpore medziľudských kontaktov v prospech Ruskej federácie aj 
Európskej únie;

2. vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, Radu, delegácie EÚ, členské štáty a Komisiu, aby sa pri príprave 
komplexnej stratégie EÚ voči Rusku a v reakcii na narušenie právneho štátu, 
základných slobôd a ľudských práv v Rusku zamerali na:

a) zavedenie novej podmienenosti do vzťahov medzi EÚ a Ruskom zameranej na 
ukončenie vnútorných represií v Rusku voči politickým aktivistom a aktivistom 
občianskej spoločnosti, obhajcom ľudských práv a právnikom, opozičným politikom, 
novinárom, nezávislým médiám, odborom a mimovládnym organizáciám, a v prípade, 
že sa táto situácia nevyrieši, na zavedenie nových sankcií EÚ, ako sú prerušenie 
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prístupu ruských oligarchov a úradníkov zodpovedných za porušovanie ľudských práv k 
nákupu nehnuteľností, vízam, finančným produktom atď. v EÚ;

b) prijatie opatrení vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom a v akomkoľvek dialógu s Ruskom 
na riešenie otázky ľudských práv s cieľom dôkladne zohľadniť závažnosť prísnych 
opatrení proti ľudským právam v Rusku, najmä v období od januára 2021; pokračovanie 
prejavovania solidarity a jednotného konania s cieľom koordinovať svoje postoje k 
Rusku, aby sa obmedzil negatívny vplyv nedávno prijatých reštriktívnych zákonov v 
Rusku, a zváženie rozdelenia bremena hospodárskych sankcií voči ruskému režimu 
medzi členské štáty v duchu spravodlivosti, zastavenie strategických projektov, ako je 
Nord Stream 2, a doplnenie súčasného globálneho sankčného režimu EÚ týkajúceho sa 
ľudských práv podobným režimom ako v prípade korupcie;

c) prijatie koordinovaných opatrení s cieľom potlačiť a obmedziť negatívny vplyv nedávno 
prijatých reštriktívnych zákonov v Rusku a uprednostňovať strategickú spolupráce s 
aktivistami v oblasti demokracie a ľudských práv v Rusku, najmä začlenením hľadiska 
ľudských práv vrátane rodovej rovnosti a konzultácií s občianskou spoločnosťou do 
všetkých dialógov a oblastí spolupráce medzi EÚ a Ruskom, a to aj prostredníctvom 
spolupráce v oblasti digitalizácie a zmeny klímy, ako aj akýchkoľvek vzdelávacích a 
kultúrnych programov spolupráce, a zároveň na pravidelné vykonávanie posúdenia 
vplyvu na ľudské práva s cieľom preskúmať túto spoluprácu;

d) posúdenie toho, ktoré inštitúcie, organizácie a médiá s úzkym prepojením na ruskú 
vládu by sa mali v súvislosti s ich činnosťami v EÚ monitorovať;

e) zvýšenie podpory obhajcov ľudských práv, nezávislých mimovládnych organizácií a 
médií, občianskej spoločnosti a tých, ktorí obhajujú politické a občianske slobody v 
Rusku, napríklad preukázaním trvalejšieho angažovania sa na vysokej úrovni v 
kľúčových individuálnych prípadoch vrátane prípadu otravy Vladimíra Karu-Murzu, a 
to plným využívaním návštev veľvyslancov a iných úradníkov v regiónoch s cieľom 
poukázať na obavy/problémy v oblasti ľudských práv a stretnúť sa s obhajcami 
ľudských práv a občianskou spoločnosťou, ako aj strategickým využívaním sociálnych 
médií, komentárov a článkov v tlači na vyjadrenie podpory obrancom ľudských práv, a 
to aj v Rusku a prostredníctvom nezávislých ruských kanálov, a diplomatickou či 
konzulárnou podporou nezávislých novinárov v Rusku v prípade, že budú v ohrození, a 
to aj flexibilnou vízovou politikou; Parlament zdôrazňuje, že táto spolupráca s 
občianskou spoločnosťou musí byť pilierom nadchádzajúceho nového strategického 
prístupu EÚ k Rusku, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvážili prijatie ohrozených 
alebo zakázaných mimovládnych organizácií z Ruska a umožnili im v prípade potreby 
pôsobiť z územia EÚ, zvýšili podporu práce obhajcov ľudských práv a v prípade 
potreby uľahčili vydávanie núdzových víz a poskytli dočasné útočisko v členských 
štátoch EÚ;

f) potrebu pokračovať v spolupráci občianskej spoločnosti s Ruskom, a preto odstraňovať 
narastajúce prekážky, ktoré ruské orgány kladú do cesty medziľudským kontaktom, 
spolupráci s občianskou spoločnosťou a podpore ruských organizácií občianskej 
spoločnosti;
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g) odsúdenie nových foriem skrytej represie zameraných na sankcionovanie 
zamestnancov, lekárov v nemocniciach, učiteľov a pracovníkov sociálnych služieb za 
ich účasť na demonštráciách, a to tak v hlavnom meste, ako aj inde, alebo za ich 
podporu odporcov súčasného režimu;

h) potrebu, aby EÚ a jej členské štáty urýchlene upozornili Radu Európy na prijatie 
nedávnych autoritárskych legislatívnych aktov Ruskou federáciou so zreteľom na 
plnenie jej medzinárodných záväzkov voči Rade Európy;

i) prijímanie koordinovaných opatrení s podobne zmýšľajúcimi medzinárodnými 
partnermi vrátane krajín G7, na naliehavú výzvu ruským orgánom, aby ukončili domáce 
represie proti demokracii a aktivistom občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských 
práv, čo by malo zahŕňať aj intervencie na vysokej úrovni a verejné intervencie, 
koordinované iniciatívy a trvalú kontrolu na medzinárodných a regionálnych fórach pre 
ľudské práva, ako sú Rada Európy, OBSE a Rada OSN pre ľudské práva;

j) vykonávanie pravidelných hodnotení vplyvu na ľudské práva s cieľom zabezpečiť, aby 
spolupráca s ruskými orgánmi neoslabovala ciele v oblasti ľudských práv a 
neprispievala k porušovaniu ľudských práv, či už priamo, alebo nepriamo;

k) rešpektovanie výzvy Parlamentu delegácii EÚ a národným diplomatickým zastúpeniam 
v Rusku, aby pozorne sledovali situáciu a súdne procesy s jednotlivými politickými 
väzňami na mieste, aby im poskytli akúkoľvek potrebnú podporu a spolupracovali na 
zabezpečení ich rýchleho prepustenia;

l) zamedzenie priznania legitímnosti úradníkom, ktorí sú zodpovední za porušovanie 
ľudských práv a represie, napríklad tým, že sa zabezpečí, aby sa veľvyslanci a 
návštevníci na vysokej úrovni vyhli diskrečným stretnutiam s úradníkmi zapojenými do 
represií, napríklad s členmi Štátnej dumy zapojenými do vypracovania zákona o 
„zahraničných agentoch“, ako je Andrej Klimov;

3. vyjadruje podporu všetkým jednotlivcom a organizáciám, ktorí sú cieľmi represií, a 
naliehavo vyzýva ruské orgány, aby zastavili obťažovanie a zastrašovanie a útoky na 
občiansku spoločnosť, médiá, organizácie pre ľudské práva a aktivistov; odsudzuje to, 
že ruské orgány nechránia tieto subjekty pred útokmi, obťažovaním a zastrašovaním 
tretími stranami a to, že takéto útoky proti nim nevyšetrujú;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a Štátnej dume Ruskej 
federácie.


