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Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti beztrestnosti za vojnové zločiny na 
Ukrajine
(2022/2655(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine a Rusku,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a ich dodatkové protokoly,

– so zreteľom na Haagske dohovory z rokov 1899 a 1907,

– so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia z 9. decembra 
1949 a jeho dodatkové protokoly,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS) zo 17. júla 1998 
a na zmeny z Kampaly z roku 2010 týkajúce sa trestného činu agresie,

– so zreteľom na zásady medzinárodného práva uznané v charte Norimberského tribunálu 
a v rozsudku tribunálu (norimberské princípy), ktoré vypracovala Komisia OSN pre 
medzinárodné právo a ktoré určujú, čo je vojnový zločin,

− so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1820 (2008) o sexuálnom násilí 
ako vojnovej zbrani a č. 1888 (2009), ktorou sa zriaďuje osobitný zástupca pre sexuálne 
násilie počas konfliktov,

− so zreteľom na vymedzenie pojmu znásilnenie počas vojny, ktoré v roku 1998 stanovili 
Medzinárodné trestné tribunály pre Rwandu a Medzinárodné trestné tribunály pre 
Juhosláviu,

– so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z 2. marca 2022 o agresii voči 
Ukrajine a z 24. marca 2022 o humanitárnych dôsledkoch agresie voči Ukrajine,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva prijatú 4. marca 2022 o situácii 
v oblasti ľudských práv na Ukrajine v dôsledku ruskej agresie, v ktorej rada rozhodla 
o zriadení nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie,

– so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 28. apríla 2022 
s názvom Agresia Ruskej federácie voči Ukrajine: zabezpečenie zodpovednosti za 
závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva a za iné medzinárodné trestné 
činy,

– so zreteľom na vyhlásenie z Versailles z 11. marca 2022,

– so zreteľom na návštevu predsedníčky Metsolovej na Ukrajine 1. apríla 2022 a na jej 
vyhlásenie o medzinárodných vojnových zločinoch páchaných na Ukrajine,
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− so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku v mene EÚ zo 4. apríla 2022 o zverstvách, ktoré spáchalo 
Rusko v Buči a ďalších ukrajinských mestách,

– so zreteľom na vyhlásenie prokurátora MTS Karima A.A. Khana z 2. marca 2022 
s názvom Situácia na Ukrajine: prijatie podnetov od 39 štátov, ktoré sú zmluvnými 
stranami, a začatie vyšetrovania,

– so zreteľom na správu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 
z 13. apríla 2022 o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti 
ľudských práv, vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti spáchaných na 
Ukrajine od 24. februára 2022,

– so zreteľom na dohodu z roku 2006 medzi Medzinárodným trestným súdom 
a Európskou úniou o spolupráci a pomoci,

− so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/638 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení 
rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora 
civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)1, ktorým sa zmenil mandát EUAM 
Ukraine s cieľom poskytovať podporu ukrajinským orgánom a uľahčovať vyšetrovanie 
a stíhanie akýchkoľvek medzinárodných trestných činov spáchaných v súvislosti 
s ruskou agresiou voči Ukrajine,

− so zreteľom na návrh Komisie na zmenu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1727, pokiaľ ide o zhromažďovanie, zachovávanie a analýzu zo strany 
Eurojustu dôkazov v súvislosti s genocídou, trestnými činmi proti ľudskosti 
a vojnovými zločinmi (COM(2022)0187),

– so zreteľom na správy organizácie Human Rights Watch o Ukrajine z 3. apríla 
a 21. apríla 2022 a na správu Amnesty International zo 6. mája 2022,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže od 24. februára 2022, keď Rusko začalo novú fázu nezákonnej, 
nevyprovokovanej a neopodstatnenej vojenskej agresie voči Ukrajine, jeho ozbrojené 
sily a jeho zástupcovia vedú nediferencované útoky na civilistov vrátane únosov, 
mimosúdnych popráv a mučenia v novonapadnutých aj predtým okupovaných 
oblastiach Ukrajiny;

B. keďže tisíce ľudí prišli o život alebo boli zranení, približne 7,7 milióna ukrajinských 
občanov je vysídlených v rámci krajiny a takmer 6 miliónov ich utieklo do susedných 
krajín; keďže podľa komisára ukrajinského parlamentu pre ľudské práva bolo od 
24. februára 2022 z Ukrajiny do Ruskej federácie násilne deportovaných 400 000 
ukrajinských civilistov vrátane viac než 200 000 detí; keďže ruské sily a ich zástupcovia 
mnohokrát zabránili vytvoreniu humanitárnych koridorov, a tak zablokovali evakuáciu 

1 Ú. v. EÚ L 117, 19.4.2022, s. 38.
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civilného obyvateľstva z obliehaných území alebo jej bránili;

C. keďže zverstvá páchané ruskými ozbrojenými silami a ich zástupcami dosiahli nové 
dno, keď boli v nedeľu 3. apríla 2022 objavené telá civilistov ležiace na uliciach mesta 
Buča, ktoré bolo takmer mesiac neprístupné ukrajinskej armáde; keďže z viacerých 
predtým okupovaných ukrajinských miest, medzi ktoré patria Buča, Irpiň, Hostomeľ, 
Ivankiv a ďalšie mestá, ktoré teraz oslobodili ukrajinské ozbrojené sily, prichádzajú 
správy o masových hroboch, v ktorých sú stovky ľudí, a o telách civilistov nájdených na 
uliciach vrátane tiel žien, detí a starších ľudí, pričom niektorí z nich mali ruky zviazané 
za chrbtom; keďže v mnohých ukrajinských mestách a dedinách napadnutých a stále 
okupovaných Ruskom a jeho zástupcami s veľkou pravdepodobnosťou pravidelne 
dochádza k podobným zverstvám ako vo vyššie uvedených prípadoch, pričom skutočný 
rozsah vojnových zločinov je pravdepodobne oveľa väčší, než sa doteraz 
zdokumentovalo;

D. keďže početné správy doplnené fotografiami a videozáznamami dokumentujú hromadné 
popravy civilistov počas ruskej okupácie dedín a miest, zatýkanie civilistov bez 
riadneho postupu a zlé zaobchádzanie, ktoré sa rovná mučeniu, prípady znásilňovania 
civilistov vrátane detí ruskými ozbrojenými silami a ich zástupcami a používanie 
neriadeného delostrelectva, kazetovej munície a protipechotných mín počas ruských 
útokov v obývaných oblastiach; keďže Rusko používa sexuálne násilie ako vojnovú 
zbraň s cieľom zlomiť ukrajinskú morálku a ako formu mučenia s cieľom získať 
priznanie prostredníctvom znásilnenia, násilného obnažovania a hrozieb sexuálneho 
násilia voči deťom, ženám a mužom alebo ich príbuzným; keďže znásilnenie ako 
vojnový zločin sa najťažšie dokumentuje tak, aby sa dalo predložiť súdu a aby obstálo 
v súdnom procese; keďže obete sexuálnych vojnových zločinov môžu okrem fyzickej 
ujmy čeliť aj viacerým rizikám diskriminácie a stigmatizácie; keďže čas má zásadný 
význam pri zhromažďovaní dôkazov a svedectiev a pri poskytovaní lekárskej a 
psychologickej pomoci obetiam sexuálneho násilia;

E. keďže ruské ozbrojené sily a ich zástupcovia zadržiavajú a unášajú novinárov, starostov 
a obhajcov ľudských práv a cielene ich zabíjajú; keďže novinári a mediálni pracovníci 
sú chránení medzinárodným humanitárnym právom podľa článku 79 Dodatkového 
protokolu I k Ženevským dohovorom; keďže podľa informácií platformy Rady Európy 
na podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov prišlo o život minimálne 10 
ukrajinských a medzinárodných mediálnych pracovníkov a mnohí ďalší utrpeli 
zranenia;

F. keďže ruské ozbrojené sily a ich zástupcovia sa zapájajú do rabovania civilného 
majetku vrátane potravín, šatstva, domácich spotrebičov, palivového dreva a veľkého 
množstva obilia, ako aj do ničenia civilnej infraštruktúry vrátane infraštruktúry určenej 
pre potreby zraniteľných sociálnych skupín, obytných budov, škôl, jaslí a nemocníc; 
keďže ozbrojené sily Ruskej federácie a ich zástupcovia systematicky berú umelecké 
diela, artefakty a iné predmety vysokej kultúrnej hodnoty; keďže Ukrajina obvinila 
Rusko z krádeže niekoľkých stoviek tisíc ton obilia a OSN potvrdila, že existuje čoraz 
viac dôkazov o tom, že ruské jednotky vyrabovali zásoby ukrajinského obilia a zničili 
sklady obilia, čo zhoršuje celosvetovú potravinovú krízu a prispieva k možnému 
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hladomoru na Ukrajine; keďže takmer 25 miliónov ton obilia zostáva uväznených na 
Ukrajine v dôsledku zničenia logistickej infraštruktúry a námornej blokády zo strany 
Ruska; keďže dôsledky vojny na životné prostredie a zdravie budú tiež rozsiahle 
a dlhodobé;

G. keďže štyri Ženevské dohovory a Dodatkový protokol I, ktorých zmluvnými stranami 
sú aj Ukrajina a Ruská federácia, stanovujú, že závažné porušenia medzinárodného 
humanitárneho práva spolu so závažnými porušeniami dohovorov predstavujú vojnové 
zločiny; keďže každý, kto vydá rozkaz alebo spácha takéto činy alebo im napomáha, je 
zodpovedný za takéto zločiny;

H. keďže Rusko v novembri 2016 stiahlo svoj podpis z Rímskeho štatútu; keďže Ukrajina 
nie je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu, ale dvakrát využila svoje výsadné právo 
prijať jurisdikciu MTS v prípade údajných zločinov podľa Rímskeho štatútu, ku ktorým 
došlo na jej území, v súlade s článkom 12 ods. 3 štatútu;

I. keďže 2. marca 2022 prokurátor MTS oznámil, že pristúpil k začatiu vyšetrovania 
situácie na Ukrajine na základe postúpených podnetov od zmluvných štátov2;

J. keďže 3. marca 2022 sa Ukrajina s podporou 45 zúčastnených štátov odvolala na 
moskovský mechanizmus OBSE s cieľom riešiť porušovanie ľudských práv 
a humanitárne dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu;

K. keďže počas prvých troch mesiacov vojny ukrajinská generálna prokurátorka začala 
najmenej 9 300 vyšetrovaní a identifikovala stovky osôb z Ruska podozrivých 
z údajných vojnových zločinov vrátane rabovania, vrážd, mučenia a znásilnení;

L. keďže vládne a medzinárodné súdne orgány iniciovali viacero opatrení na vyvodenie 
zodpovednosti vrátane začatia formálneho vyšetrovania Medzinárodným trestným 
súdom, ako aj trestných vyšetrovaní na základe zásady univerzálnej jurisdikcie zo 
strany Francúzska, Nemecka, Litvy a Švédska;

M. keďže 4. marca 2022 Rada OSN pre ľudské práva odhlasovala vytvorenie 
Medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Ukrajinu s mandátom vyšetriť porušovanie 
ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v súvislosti s ruskou inváziou na 
Ukrajinu v roku 2022; keďže Bezpečnostná rada OSN je v súvislosti so situáciou na 
Ukrajine paralyzovaná, pretože Rusko môže vetovať akékoľvek zásadné opatrenia;

N. keďže 25. marca 2022 Poľsko, Litva a Ukrajina oznámili vytvorenie spoločného 

2 1. marca 2022 jeho úrad dostal podnet od Litovskej republiky. 2. marca 2022 predložila spoločný podnet táto 
koordinovaná skupina zmluvných štátov: Albánska republika, Austrálsky zväz, Rakúska republika, Belgické 
kráľovstvo, Bulharská republika, Kanada, Kolumbijská republika, Kostarická republika, Chorvátska republika, 
Cyperská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Francúzska 
republika, Gruzínsko, Spolková republika Nemecko, Helénska republika, Maďarsko, Island, Írsko, Talianska 
republika, Lotyšská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maltská republika, 
Nový Zéland, Nórske kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, 
Slovenská republika, Slovinská republika, Španielske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Švajčiarska konfederácia 
a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.



RC\1256194SK.docx 7/12 PE732.319v01-00 }
PE732.320v01-00 }
PE732.321v01-00 }
PE732.322v01-00 }
PE732.323v01-00 } RC1

SK

vyšetrovacieho tímu na zhromažďovanie dôkazov a vyšetrovanie vojnových zločinov 
a zločinov proti ľudskosti s podporou Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu 
v trestných veciach (Eurojust) a za účasti Úradu prokurátora MTS, ako bolo oznámené 
25. apríla 2022; keďže koordinácia medzi vyšetrovaniami zo strany MTS a vládnych 
orgánov a ďalšími mechanizmami je nevyhnutná na rýchle nastolenie spravodlivosti;

O. keďže MTS nemá v tejto situácii právomoc rozhodovať o trestnom čine agresie, keďže 
ani Ukrajina, ani Ruská federácia neratifikovala Rímsky štatút a jeho zmeny súvisiace 
s trestným činom agresie; keďže táto medzera by sa mala odstrániť zriadením 
osobitného medzinárodného tribunálu, ktorý by bol poverený vyšetrovaním a stíhaním 
údajných zločinov agresie spáchaných proti Ukrajine politickými lídrami a vojenskými 
veliteľmi Ruska a jeho spojencov;

1. opätovne čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, nezákonnú a neodôvodnenú 
vojenskú agresiu Ruska a jeho inváziu na Ukrajinu a požaduje, aby Rusko okamžite 
ukončilo všetky vojenské činnosti na Ukrajine a bezpodmienečne stiahlo všetky sily 
a vojenské vybavenie z celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny, ako to nariadil 
Medzinárodný súdny dvor 16. marca 2022;

2. vyjadruje mimoriadne pobúrenie a rozhorčenie nad hlásenými zverstvami vrátane 
plošného ostreľovania veľkých i menších miest, nútených deportácií, používania 
zakázanej munície, útokov proti civilistom, ktorí sa snažia utiecť z konfliktných oblastí 
prostredníctvom vopred dohodnutých humanitárnych koridorov, popráv civilistov, 
sexuálneho násilia, núteného vysídľovania a úmyselného rabovania a útokov na obytné 
oblasti a civilnú infraštruktúru; ako sú nemocnice, zdravotnícke zariadenia, školy, kryty 
a sanitné vozidlá, čo všetko predstavuje hrubé porušenie medzinárodného 
humanitárneho práva a môže predstavovať vojnové zločiny Ruskej federácie a jej 
zástupcov na Ukrajine, z ktorých zatiaľ žiadne neboli stíhané a potrestané;

3. dôrazne odsudzuje hrozné a systematické používanie sexuálneho a rodovo 
motivovaného násilia ako vojnovej zbrane ruskými ozbrojenými silami a ich zástupcami 
a s odvolaním sa na rezolúciu OSN č. 1820 (2008) o sexuálnom násilí ako vojnovej 
zbrani potvrdzuje, že znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia môžu predstavovať 
vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti alebo skutkovú podstatu genocídy, a preto by 
sa mali stíhať v súlade s ustanoveniami medzinárodného práva a Rímskeho štatútu 
MTS, najmä jeho článkami 7 a 8; vyjadruje poľutovanie nad obmedzeným pokrokom 
v oblasti účinného stíhania sexuálnych a rodovo motivovaných trestných činov v rámci 
MTS; zastáva názor, že prípady obetí nezákonnej invázie na Ukrajinu by mohli byť 
v tomto smere precedensom; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali 
uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých prebiehajúcich a budúcich vyšetrovaniach;

4. vyjadruje plnú podporu vyšetrovaniu údajných vojnových zločinov a zločinov proti 
ľudskosti spáchaných na Ukrajine, ktoré začal prokurátor MTS, ako aj práci 
vyšetrovacej komisie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva a úsiliu 
nezávislých organizácií občianskej spoločnosti zameraných na zhromažďovanie 
a uchovávanie dôkazov o vojnových zločinoch; zdôrazňuje význam rýchlej práce 
a pokroku s cieľom zabezpečiť dôkazy potrebné na vyšetrovanie a stíhanie všetkých 
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osôb zodpovedných za schvaľovanie, páchanie a utajovanie vojnových zločinov a iných 
porušení ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva; zdôrazňuje vážne 
riziko, že dôkazy týkajúce sa vojnových zločinov sú ničené a nemôžu byť zhromaždené 
a bezpečne uložené na účely vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine z dôvodu 
pretrvávajúcich nepriateľských akcií; domnieva sa, že rýchle konanie má zásadný 
význam pre prijatie všetkých potrebných opatrení nato, aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí 
sa dopustili porušovania ľudských práv a vojnových zločinov na Ukrajine, ponesú 
zodpovednosť;

5. žiada, aby sa prokurátorovi MTS dostávala podpora pri vyšetrovaní a stíhaní 
podozrivých páchateľov vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a prípadne 
genocídy, a to poskytovaním politickej podpory, sprístupnením všetkých dôkazov, ktoré 
sú k dispozícii, vrátane spravodajských informácií z otvorených zdrojov, informácií 
a údajov, satelitných snímok a zachytenej komunikácie a poskytovaním primeraných 
ľudských a finančných zdrojov do všeobecného rozpočtu MTS s cieľom plne chrániť 
jeho nezávislosť a nestrannosť;

6. víta a plne podporuje úsilie ukrajinských prokurátorov a vyšetrovateľov postaviť pred 
súd osoby zodpovedné za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a vyzýva členské 
štáty EÚ, medzinárodné spoločenstvo a príslušné inštitúcie, aby ukrajinským orgánom 
v tomto procese plne pomáhali;

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby poskytli všetku potrebnú pomoc na posilnenie 
súdnych kapacít a zdrojov Ukrajiny s cieľom účinne vyšetrovať a stíhať vojnové 
zločiny; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli podporu ukrajinským orgánom 
pri plnení kľúčových kritérií s cieľom bojovať proti beztrestnosti za závažné 
medzinárodné trestné činy vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti na 
domácej úrovni;

8. vyzýva inštitúcie a členské štáty EÚ, aby podnikli všetky potrebné kroky 
v medzinárodných inštitúciách a konaniach a na MTS alebo iných príslušných 
medzinárodných tribunáloch alebo súdoch s cieľom podporiť stíhanie ruského 
a bieloruského režimu za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, zločiny genocídy 
a trestný čin agresie; okrem toho žiada, aby sa tieto vyšetrovania a následné trestné 
stíhania vzťahovali aj na všetkých príslušníkov ruských ozbrojených síl a vládnych 
predstaviteľov, ktorí sa podieľajú na vojnových zločinoch; víta preto skúmania 
a vyšetrovania, ktoré začali viaceré členské štáty v rámci zásady univerzálnej jurisdikcie 
a na podporu práce vykonávanej MTS; rovnako víta zmenený mandát misie EUAM 
Ukraine, ktorý jej umožní podporovať ukrajinské orgány pri vyšetrovaní a stíhaní 
akýchkoľvek medzinárodných trestných činov spáchaných v súvislosti s inváziou Ruska 
na Ukrajinu;

9. vyzýva ruské orgány, aby okamžite ukončili nútené vysídľovanie ukrajinských občanov 
a umožnili ukrajinským občanom nútene vysídleným na územie Ruskej federácie 
bezpečný návrat na Ukrajinu;

10. vyzýva členské štáty, aby zhromažďovali dôkazy a podporili vyšetrovanie vedené 
prokurátorom MTS s cieľom zistiť, či vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti páchané 
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ruskými silami a ich zástupcami na Ukrajine predstavujú genocídu;

11. trvá na tom, že je potrebné zvýšiť koordináciu rôznych mechanizmov vytvorených na 
boj proti beztrestnosti za vojnové zločiny na Ukrajine, a to aj prostredníctvom 
medzinárodného stretnutia zameraného na koordináciu zhromažďovania dôkazov, a tým 
zlepšiť účinnosť procesov vyvodzovania zodpovednosti; vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
podporili toto koordinačné úsilie;

12. vyzýva inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, aby podporila bezodkladné vytvorenie vhodného 
právneho základu s podporou zavedených multilaterálnych fór, ako je OSN a Rada 
Európy, ktorý by umožnil zriadenie osobitného medzinárodného tribunálu na 
potrestanie trestného činu agresie spáchaného voči Ukrajine politickými predstaviteľmi 
a vojenskými veliteľmi Ruska a jeho spojencov; vyzýva inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, 
aby čo najskôr poskytli všetky potrebné ľudské a rozpočtové zdroje a administratívnu, 
vyšetrovaciu a logistickú podporu na zriadenie tohto tribunálu;

13. vyzýva inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, aby sa usilovali získať politickú podporu pre 
zriadenie tohto tribunálu od podobne zmýšľajúcich medzinárodných partnerov 
a organizácií, najmä Valného zhromaždenia OSN;

14. víta vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu Litvou, Poľskom a Ukrajinou, ktorý 
koordinuje Eurojust a do ktorého sa prvýkrát zapojí aj Úrad prokurátora MTS, s cieľom 
uľahčiť vyšetrovania a stíhania v zúčastnených štátoch, ako aj vyšetrovania a stíhania, 
ktoré by mohli uspieť pred MTS; nabáda členské štáty, aby sa pripojili k spoločnému 
vyšetrovaciemu tímu;

15. víta návrh Komisie z 25. apríla 2022 rozšíriť mandát a operačné funkcie Eurojustu, 
pokiaľ ide o analýzu, uchovávanie a výmenu dôkazov na podporu vyšetrovania 
a stíhania najzávažnejších medzinárodných trestných činov, najmä genocídy, zločinov 
proti ľudskosti, vojnových zločinov a súvisiacich trestných činov3; vyzýva agentúru 
Eurojust, aby využila tieto nové právomoci na podporu príslušných orgánov členských 
štátov pri analýze dôkazov s cieľom pomôcť zabezpečiť následnú prípustnosť takýchto 
dôkazov na vnútroštátnych alebo medzinárodných súdoch alebo v rovnocenných 
mechanizmoch; zdôrazňuje, že predĺženie mandátu by malo byť spojené s primeraným 
zvýšením financovania Eurojustu;

16. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty v plnej miere využili svoje 
možnosti a dostupné právne prostriedky na vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom 
vojnových zločinov; v tejto súvislosti víta pripravenosť Europolu podporiť spoločný 
vyšetrovací tím a vyzýva ho, aby na požiadanie úzko spolupracoval s Eurojustom;

17. pripomína, že cieľom princípu univerzálnej jurisdikcie je zabrániť beztrestnosti 
vojnových zločincov tým, že sa všetkým štátom umožní splniť si povinnosť stíhať 
a potrestať páchateľov; považuje za dôležité poskytnúť orgánom presadzovania práva 

3 Návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727, pokiaľ ide o zhromažďovanie, zachovávanie a analýzu zo strany Eurojustu 
dôkazov v súvislosti s genocídou, trestnými činmi proti ľudskosti a vojnovými zločinmi (COM(2022)0187).
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a justičným orgánom v členských štátoch vhodné nástroje, ktoré im umožnia účinne 
zhromažďovať dôkazy potrebné na odsúdenie vojnových zločincov; nabáda členské 
štáty, aby účinne využívali zásadu univerzálnej jurisdikcie na vyšetrovanie a stíhanie 
vojnových zločinov na Ukrajine a aby zintenzívnili vzájomnú spoluprácu, pri ktorej 
bude Komisia zohrávať koordinačnú a podpornú úlohu;

18. opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán EÚ týkajúci sa beztrestnosti, 
a požaduje v ňom osobitnú kapitolu o Ukrajine;

19. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s MTS a Eurojustom v rámci jeho 
revidovaného mandátu na dokumentácii znásilňovania, zneužívania alebo iných foriem 
sexuálneho násilia počas vojny na Ukrajine, a to aj prostredníctvom zhromažďovania 
štatistických alebo vzorových dôkazov od príslušných odborníkov a lekárskych 
a farmaceutických záznamov, ako aj vyhľadávaním a dokumentovaním správ 
o znásilňovaní počas vojny na Ukrajine, ktoré sa objavujú v tlači a na sociálnych 
sieťach a ktoré môžu vyšetrovateľov priviesť k obetiam znásilnenia a sexuálneho 
násilia; žiada, aby sa táto práca doplnila podobným úsilím v utečeneckých táboroch a 
podľa možnosti priamo na Ukrajine;

20. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby náležite vyšetrovalo a sankcionovalo aj trestné 
činy proti životnému prostrediu, najmä masívne znečisťovanie životného prostredia 
vrátane cezhraničného poškodzovania životného prostredia, keďže Rusko pokračuje 
v útokoch na priemyselné a palivové zariadenia, dodávky elektrickej energie, 
zásobovanie vodou, kanalizačné systémy a iné zariadenia, čím dochádza k rozsiahlemu 
znečisťovaniu, ako aj k devastácii mokradí, lesov, národných parkov, chránených 
oblastí vrátane 30-kilometrovej ochrannej zóny v Černobyli a domovov ohrozených 
a bezprostredne ohrozených druhov, čo má vážne dlhodobé dôsledky;

21. naliehavo žiada vyšetrenie údajného rabovania a ničenia skladov potravín ruskými 
silami a ich zástupcami, ako aj zmysluplné posúdenie ich globálneho vplyvu, najmä na 
rozvojové krajiny dovážajúce potraviny;

22. zdôrazňuje význam rozsiahlych informačných systémov EÚ pre zabezpečenie toho, aby 
vojnoví zločinci nemohli utiecť z územia EÚ a vstúpiť naň bez povšimnutia; je 
presvedčený, že prebiehajúca reforma právneho rámca EÚ pre výmenu informácií 
medzi orgánmi presadzovania práva urýchli zhromažďovanie relevantných informácií 
o vojnových zločincoch, ktoré sú v policajných databázach rôznych členských štátov;

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že štatút Interpolu nestanovuje možnosť pozastavenia 
členstva, a vyzýva Interpol, aby aspoň pozastavil prístup ruskej národnej ústredne do 
databáz Interpolu;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali činnosti uľahčujúce odbornú prípravu 
a zvyšovanie povedomia obhajcov ľudských práv, ako aj sudcov a prokurátorov 
o digitálnych dôkazoch a digitálnom zaznamenávaní porušovania ľudských práv 
s cieľom zvýšiť jednoznačnosť kritérií prípustnosti na vnútroštátnych a medzinárodných 
súdoch;
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25. víta skutočnosť, že ukrajinský parlament prijal návrh zákona č. 7304, v ktorom sa 
ustanovuje súhlas s pôsobením MTS na Ukrajine, a vyzýva ukrajinské orgány, aby 
podporili úsilie o vyvodenie zodpovednosti za závažné medzinárodné trestné činy tým, 
že urýchlene ratifikujú Rímsky štatút MTS a formálne sa stanú členom súdu; vyzýva 
ukrajinské orgány, aby zosúladili vnútroštátne právne predpisy a postupy Ukrajiny 
s medzinárodným právom, a tým posilnili vnútroštátne právne mechanizmy na boj proti 
beztrestnosti trestných činov, aby harmonizovali vnútroštátne právne predpisy, najmä 
trestný zákonník, s medzinárodným trestným právom a medzinárodným humanitárnym 
právom, a aby prijali jasný a praktický rámec pre spoluprácu s MTS a inými orgánmi, 
ktoré vyšetrujú trestné činy spáchané na Ukrajine, a to aj podpísaním návrhu zákona 
č. 2689 o zmenách určitých legislatívnych aktov o presadzovaní medzinárodného 
trestného a humanitárneho práva, ktorý prijal ukrajinský parlament v máji 2021; 
pripomína, že všetky strany konfliktu musia prísne dodržiavať medzinárodné 
humanitárne právo; vyzýva Ukrajinu, aby zabezpečila účinné vyšetrovanie údajného 
zneužívania ruských vojnových zajatcov ukrajinskými bojovníkmi;

26. vyzýva Komisiu, členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby poskytli väčšie 
finančné zdroje a technickú pomoc na zhromažďovanie a uchovávanie veľkého 
množstva dôkazov o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva, vojnových 
zločinoch a zločinoch proti ľudskosti na Ukrajine; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby 
tento proces podporila zvýšením finančných prostriedkov z Nástroja susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa;

27. víta balíky sankcií proti Rusku a zdôrazňuje, že ich úplné a účinné vykonávanie v celej 
EÚ a medzinárodnými spojencami EÚ musí byť teraz prioritou; vyzýva na urýchlené 
prijatie šiesteho balíka sankcií; vyzýva Komisiu, aby urýchlene vytvorila právny 
nástroj, ktorý by umožnil konfiškáciu zmrazeného ruského majetku a finančných 
prostriedkov, aby sa mohli použiť na odškodnenie a obnovu Ukrajiny;

28. vyjadruje hlboké uznanie a úctu práci a odhodlaniu ukrajinskej občianskej spoločnosti 
vrátane jej práce pri dokumentovaní prebiehajúcich porušení na Ukrajine a jej 
propagačnej činnosti na podporu boja proti beztrestnosti na Ukrajine; konštatuje, že na 
ukrajinskom území pôsobí mnoho mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia 
dokumentovať vojnové zločiny vrátane masového znásilňovania počas vojny, a že ich 
úsilie je potrebné podporiť a upevniť; vyzýva všetkých medzinárodných 
a vnútroštátnych aktérov v oblasti vyvodzovania zodpovednosti, aby úzko 
spolupracovali s občianskou spoločnosťou pri podpore súdnych procesov, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia prístupu k informáciám a aktívnej podpory obetí 
a postihnutých komunít, zabezpečenia publicity, transparentnosti procesu a zapojenia 
občianskej spoločnosti do reakcie na zverstvá spáchané Ruskou federáciou;

29. naliehavo vyzýva OSN a členské štáty, aby aj prostredníctvom svojej účasti v piatom 
výbore Valného zhromaždenia OSN zabezpečili, že vyšetrovacia komisia Rady OSN 
pre ľudské práva bude mať dostatočné finančné zdroje na vykonávanie všetkých 
aspektov svojho mandátu nezávislým spôsobom;

30. vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím ukončiť osobitnú monitorovaciu misiu 
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OBSE na Ukrajine v dôsledku toho, že Stála rada OBSE 31. marca 2022 nedosiahla 
konsenzus o predĺžení mandátu misie, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
všetky možnosti na obnovenie jej mandátu;

31. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených 
národov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, 
prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej 
federácie a generálnemu prokurátorovi MTS.


