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Uznesenie Európskeho parlamentu o uznaní Ruskej federácie ako štátu podporujúceho 
terorizmus 
(2022-2896(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a Ukrajine vrátane uznesenia 
zo 6. októbra 2022 o vystupňovaní ruskej útočnej vojny proti Ukrajine1, na uznesenie z 
19. mája 2022 o boji proti beztrestnosti za vojnové zločiny na Ukrajine2 a na uznesenie 
z 25. novembra 2021 o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a 
bezpečnostnými spoločnosťami, najmä Wagnerovou skupinou3,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov, 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 medzinárodný právny rámec na predchádzanie terorizmu a boj proti 
nemu vrátane rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2341 o ochrane kritickej 
infraštruktúry pred teroristickými činmi prijatej 13. februára 2017,

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

– so zreteľom na právny rámec EÚ pre boj proti terorizmu vrátane spoločnej pozície Rady 
2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s 
terorizmom4 a nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých 
obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom 
boja proti terorizmu5,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC),

– 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 vyhlásenie predsedu Európskej rady Charlesa Michela z 10. októbra 
2022 o násilných útokoch Ruska na Kyjev a ďalšie mestá na Ukrajine,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie z 22. 
septembra 2022 o ruskej útočnej vojne proti Ukrajine,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN zo 14. novembra 2022, v ktorej 
sa odporúča vytvorenie registra na zdokumentovanie škôd spôsobených agresiou Ruskej 
federácie voči Ukrajine,

1 Prijaté texty, P9_TA(2022)0353.
2 Prijaté texty: P9_TA(2022)0218.
3 Ú. v. EÚ C 224, 8.6.2022, s. 104.
4 Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.
5 Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.
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– so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže od 24. februára 2022, keď Rusko obnovilo nezákonnú, nevyprovokovanú a 
neodôvodnenú útočnú vojnu proti Ukrajine, jeho ozbrojené sily uskutočnili 
nerozlišujúce útoky na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru, zabili tisíce ukrajinských 
civilných osôb a v celej krajine vykonali teroristické činy zamerané na rôzne prvky 
civilnej infraštruktúry, ako sú obytné oblasti, školy, nemocnice, železničné stanice, 
divadlá a vodovodné a elektrické siete; keďže tieto brutálne a neľudské činy spôsobujú 
smrť, utrpenie, ničenie a vysídľovanie;

B. keďže ruské ozbrojené sily a ich zástupné subjekty sa dopustili hromadných popráv, 
únosov, sexuálneho násilia, mučenia a iných zverstiev na novo a predtým okupovaných 
územiach Ukrajiny vrátane masakier civilných osôb v mestách ako Buča, Irpiň, Izium a 
Lyman, úmyselného útoku na divadlo v Mariupole, pri ktorom zahynuli stovky ľudí, a 
útoku na železničnú stanicu v Kramatorsku, pri ktorom zahynulo 60 civilných osôb;

C. keďže ruskými ozbrojenými silami a ich zástupnými subjektmi bolo na Ukrajine 
zavraždených mnoho tisíc civilistov vrátane stoviek detí, mnoho ďalších bolo 
mučených, obťažovaných, sexuálne napadnutých, unesených či násilne vysídlených 
alebo zmizlo; keďže skupiny pre ľudské práva a medzinárodné pozorovateľské misie 
dôkladne zdokumentovali početné zverstvá spáchané ruskými ozbrojenými silami a ich 
zástupnými subjektmi voči ukrajinským civilistom, ako sú popravy bez riadneho 
konania, mučenie, znásilňovanie a masové zadržiavanie civilných osôb v tzv. 
filtračných centrách, ako aj nútené adopcie ukrajinských detí a nútené deportácie; keďže 
počet zdokumentovaných vojnových zločinov na Ukrajine sa približuje k 40 000 a 
očakáva sa, že sa zvýši po tom, ako sa vojnové zločiny zdokumentujú v nedávno 
oslobodených častiach Chersonskej oblasti; keďže podľa údajov z monitorovania 
zhromaždených ukrajinským Inštitútom pre masmediálne informácie Ruská federácia 
spáchala 457 trestných činov proti novinárom a médiám na Ukrajine a ruskí okupanti 
zabili od začiatku útočnej vojny viac ako 40 ukrajinských a zahraničných novinárov;

D. keďže Ruská federácia naďalej sústavne porušuje zásady Charty OSN svojimi 
agresívnymi činmi proti zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a 
hrubo a nehorázne porušuje medzinárodné humanitárne právo, okrem iného tým, že 
úmyselne útočí na civilné objekty, ktoré by podľa článku 52 ods. 1 dodatkového 
protokolu I z roku 1977 k Ženevským dohovorom z roku 1949 nemali byť predmetom 
útoku; keďže tieto zločiny odrážajú grotesknú ľahostajnosť voči pravidlám a zákonom 
vojny, ktoré obmedzujú výkon vojenskej moci, ako je to vidieť napríklad na neľudskom 
zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, rozsiahlom používaní mučenia a mimosúdnych 
popravách ukrajinských vojnových zajatcov, ako aj na odopieraní prístupu 
medzinárodným humanitárnym organizáciám, ako je Medzinárodný červený kríž;

E. keďže Ruská federácia už proti Ukrajine vystrelila viac ako 4 000 rakiet a viac ako 
24 000-krát ostreľovala krajinu, a to aj z územia Bieloruska; keďže ruské raketové 
útoky, útoky bezpilotnými vzdušnými prostriedkami a delostrelecké útoky doteraz 
poškodili alebo zničili 60 982 zariadení civilnej infraštruktúry na celej Ukrajine vrátane 
42 818 obytných budov a domov, 1 960 vzdelávacích inštitúcií, 396 zdravotných 
zariadení, 392 kultúrnych a 87 náboženských budov a 5 315 vodohospodárskych a 
elektrických zariadení; keďže zámerné raketové útoky a útoky bezpilotnými vzdušnými 



RC\1267560SK.docx 5/10 PE737.689v01-00 }
PE737.690v01-00 }
PE737.694v01-00 } RC1

SK

prostriedkami, ktoré uskutočnila Ruská federácia – vrátane bezpilotných vzdušných 
prostriedkov dodaných Iránom –, poškodili alebo zničili asi 40 % kritickej energetickej 
infraštruktúry na Ukrajine;

F. keďže počas obliehania Mariupola spôsobili orgány Ruskej federácie rozsiahlu 
humanitárnu krízu, ktorá viedla k smrti desiatok tisíc civilistov, a zničili 95 % mesta;

G. keďže od októbra 2022 sa Rusko zámerne zameriava na ukrajinskú kritickú 
infraštruktúru v celej krajine s cieľom terorizovať obyvateľstvo a obmedziť jeho prístup 
k plynu, elektrickej energii, vode, internetu a ďalšiemu základnému tovaru a službám, 
čo má mimoriadne ničivý účinok vzhľadom na prichádzajúcu zimu; keďže účelom 
týchto útokov je terorizovať obyvateľstvo Ukrajiny, potlačiť jeho odpor a odhodlanie 
pokračovať v obrane svojej krajiny a prinútiť ho, aby prijalo okupačnú mocnosť a 
súhlasilo s nezákonným pokusom o pripojenie niekoľkých častí Ukrajiny; keďže počas 
týchto útokov bolo zasiahnuté poľské územie a dvaja poľskí občania boli zabití;

H. keďže Rusko je zodpovedné za celosvetovú krízu potravinovej bezpečnosti, ktorá je 
dôsledkom jeho útočnej vojny proti Ukrajine a blokády ukrajinských námorných 
prístavov; keďže Rusko od začiatku vojny využíva potraviny a hlad ako zbraň; keďže 
Rusko svojím úmyselným konaním vrátane ničenia zásob, narušenia výroby a uvalenia 
kvót na vlastný vývoz potravín a hnojív spôsobilo zhoršenie celosvetovej krízy 
potravinovej bezpečnosti;

I. keďže Rusko nezákonne anektovalo ukrajinskú Krymskú autonómnu republiku a mesto 
Sevastopol, ako aj Doneckú, Chersonskú, Luhanskú a Záporožskú oblasť Ukrajiny; 
keďže okupácia Záporožskej jadrovej elektrárne Ruskom je vážnou hrozbou pre 
bezpečnosť a ochranu elektrárne; keďže Rusko unieslo pracovníkov jadrovej elektrárne 
a prinútilo ich pracovať, uskladnilo vojenské vybavenie na mieste a začalo paľbu na 
ciele v jej bezprostrednej blízkosti; keďže Rusko takisto ohrozuje bezpečnosť a ochranu 
černobyľskej jadrovej elektrárne;

J. keďže Rusko predstavuje riziko pre bezpečnosť a ochranu celého európskeho 
kontinentu a pre medzinárodný poriadok založený na pravidlách, a to svojím úsilím o 
oslabenie bezpečnosti a ochrany jadrových zariadení Ukrajiny a svojimi hrozbami 
použitia jadrových zbraní; keďže ruskí úradníci sa pri viacerých príležitostiach 
vyhrážali európskym krajinám, a to aj „vojensko-technickými opatreniami“, z dôvodu 
ich podpory Ukrajiny a/alebo jej ambície vstúpiť do NATO; keďže pokus Ruska o 
zneužitie vývozu energie ako nástroja geopolitického nátlaku sa rovná použitiu dodávok 
energie ako zbrane; keďže poškodenie plynovodov Nord Stream 1 a 2, ku ktorému 
došlo 26. septembra 2022, spôsobilo veľké úniky plynu v Baltskom mori, čo tiež 
predstavuje environmentálny útok na EÚ;

K. keďže ruské ozbrojené sily a ruské štátom kontrolované skupiny a zástupné subjekty, 
ako je Wagnerova skupina, opakovane útočili na civilistov na niekoľkých ďalších 
miestach, napríklad počas druhej čečenskej vojny, vojny medzi Ruskom a Gruzínskom 
v roku 2008 a sýrskej občianskej vojny, ako aj v Líbyi, Stredoafrickej republike a Mali; 
keďže Wagnerova skupina dostáva významnú politickú, hospodársku a logistickú 
podporu od ruského štátu, najmä ruského ministerstva obrany;

L. keďže Rusko už mnoho rokov podporuje a financuje teroristické režimy a organizácie, 



RC\1267560SK.docx 6/10 PE737.689v01-00 }
PE737.690v01-00 }
PE737.694v01-00 } RC1

SK

najmä Asadov režim v Sýrii, ktorému Rusko dodáva zbrane a na obranu ktorého 
uskutočnilo zámerné útoky na sýrske civilné obyvateľstvo, mestá a civilnú 
infraštruktúru; keďže Rusko uskutočnilo útoky v iných zvrchovaných krajinách a na 
svojom vlastnom území, ako boli prípady otravy nervovoparalytickou látkou rodiny 
Skripaľovcov v Spojenom kráľovstve, otravy Alexandra Litvinenka, Vladimira Kara-
Murzu, Alexeja Navaľného a iných a prípad explózie v muničných skladoch v Českej 
republike v roku 2014; keďže systematické represie súčasného ruského režimu voči 
vlastnému ľudu nadobudli totalitnú povahu a keďže tento režim má dlhú históriu 
používania násilia voči svojim politickým oponentom;

M. keďže 15. novembra 2022 holandský súd odsúdil dvoch Rusov a promoskovského 
ukrajinského separatistu v neprítomnosti za vraždy 298 osôb zostrelením lietadla 
spoločnosti Malaysia Airlines na lete 17; keďže ruský štát naďalej popiera 
zodpovednosť za zostrelenie letu 17 spoločnosti Malaysia Airlines a odmieta 
spolupracovať s medzinárodnými justičnými orgánmi; keďže Ruská federácia rovnako 
naďalej odmieta vrátiť vrak a čierne skrinky poľského vládneho lietadla TU-154, ktoré 
sa v apríli 2010 zrútilo neďaleko Smolenska v Ruskej federácii;

N. keďže Rusko vedie aj aktívnu informačnú vojnu, šíri dezinformácie o Ukrajine, Európe 
a liberálnych demokratických hodnotách a uskutočňuje špeciálne operácie na 
destabilizáciu spoločnosti na Ukrajine a diskreditovanie vzťahov Ukrajiny s 
medzinárodnými partnermi;

O. keďže EÚ vedie zoznam osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov, 
na ktoré sa vzťahujú sankcie, ale súčasný právny rámec na rozdiel od krajín, ako sú 
Spojené štáty a Kanada, nestanovuje označenie istého štátu ako štátu podporujúceho 
terorizmus;

P. keďže akcie, ktoré podnikli ruské sily a sily zástupných subjektov, 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 v 
spoločných pozíciách Rady 2001/931/SZBP a 2009/468/SZBP6;

Q. keďže v posledných mesiacoch parlamenty alebo komory parlamentov v Litve, 
Lotyšsku, Estónsku, Poľsku a Česku, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy a 
Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie z parlamentov Európskej únie 
(COSAC) prijali uznesenia, ktorými Rusko vyhlásili za teroristický štát alebo ako štát 
podporujúci terorizmus alebo označili súčasný ruský režim za teroristický režim; keďže 
v uznesení Senátu USA z 27. júla 2022 a uznesení Snemovne reprezentantov USA z 12. 
mája 2022 bolo ministerstvo zahraničných vecí USA vyzvané, aby označilo Ruskú 
federáciu ako štát podporujúci terorizmus;

R. keďže predseda Európskej rady Charles Michel vo svojich pripomienkach počas 
mimoriadnej rozpravy Parlamentu z 1. marca 2022 o ruskej agresii voči Ukrajine 
uviedol, že ruská agresia predstavuje „jednoznačný geopolitický terorizmus“; keďže 

6 Spoločná pozícia Rady 2009/468/SZBP z 15. júna 2009, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 
2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 
2009/67/SZBP. Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 45.
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predseda 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, pozastavenie jeho členstva v Bezpečnostnej rade by malo byť 
automatické“;

S. keďže úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 
Zbigniew Rau vo svojom vyhlásení zo 14. marca 2022 označil útoky vlády Ruskej 
federácie proti nevinným civilistom a na civilnú infraštruktúru na Ukrajine za „štátny 
terorizmus“;

1. opätovne zdôrazňuje svoju neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej 
celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc; opätovne odsudzuje 
nezákonnú, nevyprovokovanú a neodôvodnenú útočnú vojnu Ruska voči Ukrajine; 
žiada, aby Rusko a jeho zástupné sily ukončili všetky vojenské akcie, najmä útoky na 
obytné oblasti a civilnú infraštruktúru, a aby Rusko stiahlo všetky vojenské sily, 
zástupné subjekty a vojenské vybavenie z celého medzinárodne uznaného územia 
Ukrajiny, ukončilo nútené deportácie ukrajinských civilistov a nútené adopcie 
ukrajinských detí, prepustilo všetky osoby, ktoré zadržalo na Ukrajine, a aby natrvalo 
prestalo porušovať alebo ohrozovať zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť 
Ukrajiny;

2. zdôrazňuje, že úmyselné útoky a zverstvá zo strany Ruskej federácie proti civilnému 
obyvateľstvu Ukrajiny, ničenie civilnej infraštruktúry a iné závažné porušovanie 
ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva sa rovnajú teroristickým činom 
proti ukrajinskému obyvateľstvu a predstavujú vojnové zločiny; vyjadruje bezvýhradné 
pobúrenie nad týmito útokmi a zverstvami a ďalšími činmi, ktoré Rusko spáchalo pri 
plnení svojich ničivých politických cieľov na Ukrajine a na území iných krajín, a 
odsudzuje ich; vzhľadom na uvedené uznáva Rusko ako štát podporujúci terorizmus a 
štát, ktorý využíva prostriedky terorizmu;

3. opätovne potvrdzuje svoju neochvejnú solidaritu s ľudom Ukrajiny, ktorý od 
24. februára 2022 a počas posledných deviatich rokov ruskej agresie naďalej preukazuje 
pozoruhodnú odvahu a odolnosť voči neutíchajúcim hrozbám a útokom, ako aj s 
ďalšími obeťami agresie Ruska na celom svete; vyjadruje solidaritu s rodinami obetí 
raketového incidentu z 15. novembra 2022 v Poľsku a svoju podporu Poľsku;

4. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vypracovali právny rámec EÚ na označenie štátov 
ako podporovateľov terorizmu a štátov, ktoré využívajú prostriedky terorizmu, na 
základe čoho by sa prijali viaceré dôležité reštriktívne opatrenia voči týmto krajinám s 
rozsiahlymi obmedzujúcimi dôsledkami na vzťahy EÚ s týmito krajinami; vyzýva 
Radu, aby následne zvážila zaradenie Ruskej federácie na takýto zoznam EÚ obsahujúci 
štáty podporujúce terorizmus; vyzýva partnerov EÚ, aby prijali podobné opatrenia;

5. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prijali opatrenia na začatie komplexnej 
medzinárodnej izolácie Ruskej federácie, a to aj pokiaľ ide o členstvo Ruska v 
medzinárodných organizáciách a orgánoch, ako je Bezpečnostná rada OSN, a aby sa 
zdržali akýchkoľvek formálnych podujatí na území Ruskej federácie; vyzýva na ďalšie 
obmedzenie diplomatických vzťahov s Ruskom a na obmedzenie kontaktov s jeho 
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oficiálnymi zástupcami na všetkých úrovniach na absolútne nevyhnutné minimum; 
vyzýva členské štáty EÚ, aby zatvorili a zakázali ruské štátne inštitúcie, ako sú ruské 
centrá pre vedu a kultúru a organizácie a združenia ruskej diaspóry, ktoré pôsobia pod 
záštitou a vedením ruských diplomatických misií a šíria ruskú štátnu propagandu po 
celom svete;

6. vyzýva Radu, aby do zoznamu EÚ obsahujúceho osoby, skupiny a subjekty zapojené do 
teroristických činov (zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ) zaradila Wagnerovu 
skupinu a 141. špeciálny motorizovaný pluk, známy aj ako kadyrovovci, ako aj ďalšie 
ozbrojené skupiny, milície alebo zástupné subjekty financované Ruskom, ako sú tie, 
ktoré pôsobia na okupovaných územiach Ukrajiny; víta rozhodnutie EÚ z 13. decembra 
2021 sankcionovať samotnú Wagnerovu skupinu, ako aj osem osôb a tri s ňou spojené 
subjekty v rámci štyroch rôznych sankčných režimov EÚ; naliehavo vyzýva všetky 
krajiny, aby ukončili svoj vzťah so spoločnosťami pridruženými k Wagnerovej skupine 
a dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva tým, že vyvodia 
zodpovednosť voči všetkým páchateľom závažného porušovania ľudských práv a 
medzinárodného humanitárneho práva, ku ktorému došlo na ich území;

7. vyzýva Radu, aby zohľadnila stupňujúce sa teroristické činy Ruskej federácie voči 
obyvateľom Ukrajiny a aby preto urýchlene dokončila prácu na deviatom balíku 
sankcií; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rýchle uplatňovanie a prísne 
presadzovanie všetkých sankcií; vyzýva členské štáty, aby aktívne predchádzali 
akémukoľvek obchádzaniu sankcií, vyšetrovali ho a stíhali; vyzýva všetky členské štáty, 
aby zostali jednotné v reakcii na ruskú útočnú vojnu voči Ukrajine, a vyzýva všetky 
kandidátske krajiny EÚ a potenciálne kandidátske krajiny, aby sa pripojili k sankčnej 
politike EÚ; žiada Komisiu a členské štáty, aby zvážili možné opatrenia proti krajinám, 
ktoré sa pokúšajú pomôcť Rusku obísť uložené sankcie; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že vnútroštátne tresty za porušenie sankcií EÚ budú účinné, primerané a 
odrádzajúce;

8. vyzýva Radu, aby rozšírila zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie, tak, aby zahŕňal 
osoby zapojené do nútených deportácií, nútených adopcií ukrajinských detí, 
nezákonných „referend“ v Luhanskej, Chersonskej, Záporožskej a Doneckej oblasti a 
nezákonných „volieb“ na Kryme a v Sevastopole, ako aj všetkých členov strán Štátnej 
dumy, ktorí zastávajú funkcie vo volených parlamentoch na všetkých úrovniach, a to aj 
na regionálnej a komunálnej úrovni; požaduje zákaz priameho alebo nepriameho 
dovozu, nákupu alebo prenosu diamantov v surovej alebo spracovanej forme 
pochádzajúcich z Ruskej federácie; žiada, aby Rusko a Bielorusko boli zaradené na 
zoznam EÚ, v ktorom sa uvádzajú tretie krajiny, ktoré v súvislosti s bojom proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu predstavujú vysoké riziko; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby riešili medzery vo vykonávaní sankcií, napríklad pokiaľ ide o 
kryptoaktíva a nedodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí 
profesionálnymi sprostredkovateľmi, a aby pozastavili všetku automatickú výmenu 
daňových informácií a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Ruskom i 
Bieloruskom; vyzýva na okamžité a úplné embargo na dovoz ruských fosílnych palív a 
uránu do EÚ a na úplné ukončenie používania plynovodov Nord Stream 1 a 2, aby sa 
zastavilo financovanie útočnej vojny Ruska; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zakázali 
verejné používanie a zobrazovanie symbolov spojených s vojenskou agresiou a 
vojnovými zločinmi Ruska spôsobom, ktorý vyjadruje podporu týmto činnostiam alebo 
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ich obhajuje;

9. vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na zmenu súčasného globálneho 
sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv (Magnitského akt EÚ) rozšírením jeho 
rozsahu pôsobnosti tak, aby zahŕňal korupčné činy, aby urýchlene prijala cielené 
sankcie voči jednotlivcom zodpovedným za korupciu na vysokej úrovni v Rusku a 
Bielorusku, ako aj ich podporovateľom a príjemcom so sídlom v EÚ;

10. žiada, aby sa obnovila podpora prebiehajúceho nezávislého vyšetrovania vojnových 
zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných Ruskom, čím by sa zabezpečilo, aby sa 
osoby zapojené do plánovania, organizovania, páchania a napomáhania týchto zločinov 
individuálne zodpovedali; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby poskytli primeranú 
podporu zriadeniu osobitného tribunálu, ktorý by sa zaoberal trestným činom agresie 
Ruska voči Ukrajine; vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby do svojich 
vnútroštátnych právnych predpisov zahrnuli zločin agresie; plne podporuje vyšetrovanie 
situácie na Ukrajine, ktoré začal prokurátor ICC, prácu vyšetrovacej komisie pri Úrade 
vysokého komisára pre ľudské práva a úsilie nezávislých organizácií občianskej 
spoločnosti, ktoré sa snažia zbierať a uchovávať dôkazy o vojnových zločinoch; nabáda 
členské štáty EÚ, aby ešte viac využívali zásadu univerzálnej jurisdikcie a zintenzívnili 
svoju podporu medzinárodnému úsiliu o vyšetrenie a stíhanie všetkých páchateľov a 
osôb zodpovedných za vojnové zločiny na Ukrajine; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 
zabezpečila začlenenie rodového hľadiska do týchto vyšetrovaní vrátane stíhania 
zločinov sexuálneho násilia páchaného na ženách, ktoré môžu tiež predstavovať 
vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa usilovali o vytvorenie komplexného 
medzinárodného kompenzačného mechanizmu vrátane medzinárodného registra škôd a 
aby v tejto veci aktívne spolupracovali s ukrajinskými orgánmi; vyzýva Komisiu a 
spoluzákonodarcov, aby dokončili právny režim, ktorý by umožňoval konfiškáciu 
ruského majetku zmrazeného EÚ a jeho použitie na riešenie rôznych dôsledkov ruskej 
agresie voči Ukrajine vrátane obnovy Ukrajiny a odškodnenia obetí ruskej agresie;

12. vyzýva Radu a členské štáty, aby urýchlene výrazne zvýšili svoju politickú, 
hospodársku, finančnú, vojenskú, technickú a humanitárnu podporu Ukrajine s cieľom 
pomôcť Ukrajine brániť sa proti ruskej útočnej vojne a proti ruským pokusom o 
destabilizáciu ukrajinských štátnych inštitúcií, podkopávanie makroekonomickej 
stability krajiny a ničenie kritickej infraštruktúry v oblasti energetiky, komunikácií, 
vody a dopravy a civilnú infraštruktúru v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a kultúry;

13. víta návrh Komisie z 9. novembra 2022 na bezprecedentný balík podpory vo výške 18 
miliárd EUR pre Ukrajinu v roku 2023 s cieľom zabezpečiť jej makroekonomickú 
stabilitu, obnoviť kritickú infraštruktúru a zachovať základné verejné služby a 
potvrdzuje svoju podporu rýchlemu prijatiu tohto návrhu; zdôrazňuje, že je dôležité 
urýchlene splniť záväzky týkajúce sa poskytnutia finančnej a technickej pomoci, najmä 
vzhľadom na blížiacu sa zimu, keď značnému počtu ukrajinských občanov hrozí, že 
nebudú mať prístup k základným službám, ako sú voda, kúrenie a elektrina;

14. odsudzuje ruskú okupáciu Záporožskej elektrárne zameranú na terorizovanie 
ukrajinského obyvateľstva a odsudzuje Rusko za to, že z elektrární robí vojenské ciele;
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15. vyzýva všetkých ruských obyvateľov, aby nielen odmietli nechať sa zatiahnuť do tejto 
vojny, ale aj aby protestovali proti ohavným vojnovým zločinom proti ukrajinskému 
ľudu, ktoré Ruská federácia spáchala v mene ruského ľudu; vyjadruje podporu všetkým 
ruským občanom, ktorí protestujú a bojujú proti súčasnému režimu v Rusku alebo mimo 
neho alebo podporujú utečencov z Ukrajiny; vyzýva Komisiu, Európsku službu pre 
vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby zvýšili podporu občianskej spoločnosti a 
slobodných médií z Ruska a zintenzívnili spoluprácu s nimi a aby naďalej poskytovali 
ochranu a dočasné útočisko tým Rusom, ktorí sú prenasledovaní za to, že vyjadrili 
nesúhlas s režimom; oceňuje prácu ukrajinských a medzinárodných novinárov, ktorí 
ukazujú svetu pravdu o vojne na Ukrajine, pričom často riskujú svoj vlastný život; 
vyzýva na vyšetrenie ruských zločinov proti novinárom na Ukrajine a činností osôb 
zapojených do zločineckých dezinformačných kampaní, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou rozsiahlej vojny proti Ukrajine;

16. zdôrazňuje, že súčasná útočná vojna Ruska voči Ukrajine upozorňuje na potrebu 
dôkladného historického a právneho hodnotenia zločinov sovietskeho režimu a 
transparentnej verejnej diskusie o nich, najmä v samotnom Rusku, pretože nedostatok 
zodpovednosti a spravodlivosti vedie len k opakovaniu podobných zločinov;

17. 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, generálnemu tajomníkovi 
Organizácie Spojených národov, 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 Ruskej federácie a 
prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny.


