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Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, zejména na usnesení ze dne 
16. prosince 2021 o situaci na ukrajinských hranicích a na Ruskem okupovaných 
územích Ukrajiny1 a ze dne 1. března 2022 o agresi Ruska vůči Ukrajině2,

– s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů Evropského parlamentu o Ukrajině 
ze dnů 16. a 24. února 2022,

– s ohledem na prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku jménem EU ze dne 24. února 2022 o invazi ozbrojených sil Ruské federace 
na Ukrajinu,

– s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady a předsedkyně Komise ze dne 
24. února 2022 k bezprecedentní a nevyprovokované vojenské agresi Ruska 
vůči Ukrajině,

– s ohledem na Versailleské prohlášení ze dne 11. března 2022,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 25. března 2022,

– s ohledem na prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku jménem EU ze dne 4. dubna 2022 o brutálních činech spáchaných Ruskem 
v Buče a v dalších ukrajinských městech,

– s ohledem na rozhodnutí Rady o sankcích a omezujících opatřeních namířených 
proti Rusku, jež zahrnují diplomatická opatření, individuální omezující opatření, jako je 
zmrazení majetku a cestovní omezení, omezení hospodářských vztahů s Krymem 
a Sevastopolem a s Doněckou a Luhanskou oblastí, které nejsou kontrolovány vládou, 

1 Přijaté texty, P9_TA(2021)0515.
2 Úř. věst. C 125, 18.3.2022, s. 2.



hospodářské sankce, omezení sdělovacích prostředků a omezení hospodářské 
spolupráce,

– s ohledem na norimberské zásady vypracované Komisí OSN pro mezinárodní právo, 
které stanoví, co je válečným zločinem,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na Chartu Organizace spojených národů (dále jen „Charta OSN“),

– s ohledem na Ženevskou úmluvu a její dodatkové protokoly,

– s ohledem na Helsinský závěrečný akt a navazující dokumenty,

– s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 2. března 2022 o agresi vůči 
Ukrajině a ze dne 24. března 2022 o humanitárních důsledcích agrese vůči Ukrajině,

– s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia,

– s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora OSN ze dne 16. března 2022,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Budapešťské memorandum 
o bezpečnostních zárukách a Vídeňský dokument a jejich dodatkové protokoly,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Charta OSN a zásady mezinárodního práva stanoví, že všechny 
státy požívají stejné svrchovanosti a „zdrží se ve svých mezinárodních vztazích hrozby 
nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu“; 
vzhledem k tomu, že Ruská federace vede od 24. února 2022 proti Ukrajině 
nezákonnou, nevyprovokovanou a neodůvodněnou útočnou válku, a vzhledem k tomu, 
že dne 16. března 2022 nařídil Mezinárodní soudní dvůr Ruské federaci, aby „své 
vojenské operace na území Ukrajiny okamžitě pozastavila“;

B. vzhledem k tomu, že od 24. února 2022 byly v důsledku ruské agrese a invaze zabity 
nebo zraněny tisíce ukrajinských civilistů, téměř 6,5 milionu ukrajinských občanů bylo 
vnitřně vysídleno a více než 4 miliony uprchly do sousedních zemí, k čemuž je třeba 
přičíst ještě více než 14 000 lidí, vojáků i civilistů, kteří přišli o život v posledních osmi 
letech v důsledku okupace Krymu Ruskou federací a konfliktu, který vyvolala 
na východní Ukrajině;

C. vzhledem k tomu, že i měsíc poté, co ruská agrese začala, umírají ve válce na Ukrajině 
nevinní lidé; vzhledem k tomu, že zvěrstva, jichž se ruské jednotky dopouštějí, dosáhla 
nového vrcholu, když se v neděli 3. dubna 2022 ukázalo, že ulice města Buča, do nějž 
neměla ukrajinská armáda téměř měsíc přístup, jsou pokryty mrtvými těly mužů a žen 
z řad civilistů; vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti jasně opravňují zřízení 
mezinárodní komise, která by všechny zločiny spáchané od začátku války ruskou 
armádou vyšetřila;

D. vzhledem k tomu, že ruská armáda i nadále plošně ostřeluje obytné čtvrti a civilní 
infrastrukturu, jako jsou nemocnice, školy či mateřské školy, a útočí proti nim i letecky, 
což způsobilo úplné nebo téměř úplné zničení Mariupolu, Volnovachy a dalších měst 



a vesnic;

E. vzhledem k tomu, že Ukrajina zatím prokazuje nebývalou míru odporu a odolnosti 
a znemožnila Rusku splnit svůj původní válečný cíl, jímž byla okupace celé země;

F. vzhledem k tomu, že Komise dne 5. dubna 2022 navrhla a oznámila nové sankce a nyní 
pracuje na dalších balíčcích sankcí; vzhledem k tomu, že první sankce EU vůči Ruské 
federaci byly uloženy v březnu 2014 v návaznosti na nezákonnou anexi Krymu v témže 
roce, a vzhledem k tomu, že nejnovější balíček sankcí byl přijat dne 15. března 2022 
v návaznosti na nevyprovokovanou a neodůvodněnou invazi na Ukrajinu, kterou Rusko 
zahájilo dne 24. února 2022; vzhledem k tomu, že EU rovněž přijala sankce 
proti Bělorusku, v reakci na jeho zapojení do ruské agrese a invaze;

G. vzhledem k tomu, že sankce sice jsou účinné, avšak v důsledku toho, že EU stále 
nakupuje do Ruska fosilní paliva, plynou ruskému režimu prostředky, které pomáhají 
financovat válku;

H. vzhledem k tomu, že EU vyplácí Rusku za dodávky fosilních paliv až 800 milionů EUR 
denně, což představuje téměř 300 miliard EUR ročně;

I. vzhledem k tomu, že se téměř 500 mezinárodních společností a korporací rozhodlo 
pozastavit svou činnost v Rusku nebo se z ruského trhu zcela stáhnout; vzhledem 
k tomu, že některé společnosti však v Rusku pokračují i nadále ve své činnosti, jako by 
se nic nedělo, a zisky z operací na ruském trhu nadřazují bezpečnosti a sociální 
odpovědnosti, čímž oslabují účinky sankcí a podkopávají odsouzení Ruské federace 
mezinárodním společenstvím;

J. vzhledem k tomu, že podle akademických studií1 by měl zákaz dovozu fosilních paliv 
z Ruska dopad na hospodářský růst EU, jenž by odpovídal ztrátám odhadovaným 
na méně než 3 % HDP, zatímco potenciální ztráty ruské ekonomiky ve stejném období 
by činily 30 % HDP a měly by zásadní význam pro zastavení ruské agrese;

K. vzhledem k tomu, že předsedkyně Metsolová promluvila dne 1. dubna 2022 k Nejvyšší 
radě Ukrajiny a jménem Evropského parlamentu se setkala s ukrajinským prezidentem, 
předsedou vlády a vedoucími představiteli politických skupin;

1. co nejdůrazněji odsuzuje útočnou válku Ruské federace proti Ukrajině i zapojení 
Běloruska do této války a požaduje, aby Rusko na Ukrajině okamžitě ukončilo veškeré 
vojenské aktivity a bezpodmínečně stáhlo všechny síly a vojenské vybavení z celého 
mezinárodně uznávaného území Ukrajiny; spolu s ukrajinským obyvatelstvem truchlí 
nad jeho bolestnými ztrátami a utrpením;

2. zdůrazňuje, že vojenská agrese a invaze představují závažné porušení mezinárodního 
práva, zejména Ženevské úmluvy a jejích dodatkových protokolů a Charty OSN, 
a vyzývá Ruskou federaci, aby znovu začala plnit povinnosti stálého člena Rady 

1 Mj. Bachmann et al., Evropská centrální banka, Deutsche Bank Research, Oxford 
Economics, Goldman Sachs atd., jak je shrnuje Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (německá rada ekonomických expertů) ve své 
zprávě z března 2022 nazvané „Auswirkungen eines möglichen Wegfalls Russischer 
Rohstofflieferungen auf Energiesicherheit und Wirtschaftsleistung: Auszug aus der 
aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023“.



bezpečnosti OSN, pokud jde o udržování míru a bezpečnosti, a aby dodržovala své 
závazky vyplývající z Helsinského závěrečného aktu, Pařížské charty pro novou Evropu 
a Budapešťského memoranda o bezpečnostních zárukách; považuje ruskou invazi 
na Ukrajinu za útok nejen na svrchovanou zemi, ale i na zásady a mechanismus 
spolupráce a bezpečnosti v Evropě a na mezinárodní řád založený na pravidlech 
ve smyslu definice Charty OSN;

3. vyjadřuje rozhořčení a pobouření nad krutostmi, které podle dostupných zpráv spáchaly 
ruské ozbrojené síly v řadě okupovaných ukrajinských měst, jako je Buča, a k nimž 
patří znásilňování a popravy civilního obyvatelstva, nucené vysídlování, rabování, 
útoky na civilní infrastrukturu, jako jsou nemocnice, zdravotnická zařízení, školy, kryty 
a sanitky, a střelba na civilisty, kteří se snaží uprchnout z oblastí konfliktu skrze předem 
dohodnuté humanitární koridory; trvá na tom, že pachatelé válečných zločinů a jiných 
závažných protiprávních činů i odpovědní vládní představitelé a velitelé vojenských sil 
musí být pohnáni k odpovědnosti; připomíná, že v případě válečných zločinů 
a genocidy je mezinárodní společenství povinno jednat a mělo by využít všech nástrojů, 
které má k dispozici; plně podporuje vyšetřování válečných zločinů a zločinů 
proti lidskosti, které zahájil žalobce Mezinárodního trestního soudu, a činnost 
vyšetřovací komise Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva; vyzývá orgány 
EU, aby přijaly veškerá nezbytná opatření v rámci mezinárodních institucí a postupů 
a u Mezinárodního trestního soudu nebo jiných příslušných mezinárodních tribunálů či 
soudních orgánů s cílem soudně stíhat jednání Vladimíra Putina a Alexandra Lukašenka 
jako válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a aktivně se podílet na jejich vyšetřování; 
vyzývá ke zřízení zvláštního tribunálu OSN pro souzení zločinů na Ukrajině; domnívá 
se, že by bylo vhodné využít při případném mezinárodním vyšetřování válečných 
zločinů spáchaných na Ukrajině pomoci Mezinárodního, nestranného a nezávislého 
mechanismu; vyzývá členské státy a EU, aby posílily svou schopnost účinně bojovat 
proti beztrestnosti osob, které spáchaly válečné zločiny nebo se na nich podílely;

4. opětovně zdůrazňuje, že dodávky zbraní musí pokračovat a musí být zesíleny, aby se 
Ukrajina mohla účinně bránit; znovu opakuje svou podporu veškeré obranné pomoci 
pro ukrajinské ozbrojené síly, již jednotlivě poskytují členské státy a kolektivně je 
poskytována prostřednictvím evropského mírového nástroje (EPF); vítá rozhodnutí 
zvýšit pomoc Ukrajině prostřednictvím evropského mírového nástroje o dalších 
500 milionů EUR a vyzývá k dalšímu navýšení konkrétních příspěvků s cílem 
urychleně posílit obranné kapacity Ukrajiny, a to dvoustraně, tak prostřednictvím 
evropského mírového nástroje;

5. vyzývá ke zřízení bezpečných průchodů a humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů 
prchajících před bombardováním a k posílení sítí humanitární pomoci EU na Ukrajině 
(mimo jiné k zajištění paliva, potravin, léků, dodávek pitné vody, generátorů energie a 
mobilních stanovišť); navrhuje, aby Komise pro Ukrajinu zavedla režimy vzájemné 
pomoci s cílem zvýšit účinnost pomoci; vyzývá k tomu, aby byla věnována zvláštní 
pozornost situaci dětí, a to jak nezletilých osob bez doprovodu, tak těch, které uniknou 
se svými rodinami, a žádá, aby se ke každému dítěti hledajícímu útočiště přistupovalo 
především jako k dítěti a aby byla zajištěna ochrana všech osob prchajících z Ukrajiny 
bez ohledu na jejich sociální nebo etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, schopnosti 
nebo migrační status; oceňuje členské státy a země sousedící s Ukrajinou za jejich 
rychlou a pozitivní reakci na příliv více než 4 milionů uprchlíků prchajících 



před válkou; vítá aktivaci směrnice o dočasné ochraně1 a vyzývá k podpoře 
mechanismů pro relokaci uprchlíků mezi členskými státy, včetně rychlé koordinované 
přepravy uprchlíků, zejména dětí bez doprovodu a dětí se zdravotním postižením, které 
vyžadují zvláštní péči;

6. zdůrazňuje, že reakce EU a její politická angažovanost se musí postavit nepřátelské 
výzvě a vyrovnat se úsilí našich podobně smýšlejících ukrajinských partnerů, kteří 
bojují a obětují se za evropské hodnoty a zásady, které přesahují současné členství 
v EU;

7. vyjadřuje svou plnou solidaritu s ukrajinským lidem a jeho silným odhodláním 
k přeměně této země na demokratický a prosperující evropský stát; bere na vědomí vůli 
Ukrajiny, která se chce zapojit do evropského projektu, jak to uvedla ve své žádosti 
o členství v EU, již podala dne 28. února 2022; vyzývá orgány EU, aby pracovaly 
na tom, aby byl Ukrajině v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii a na základě 
jejích zásluh udělen status kandidátské země, a aby mezi tím pokračovaly v práci 
na začlenění Ukrajiny do jednotného trhu EU v souladu s dohodou o přidružení; vítá 
Versaillské prohlášení Evropské rady, v němž se uvádí, že Ukrajina je členem naší 
evropské rodiny;

8. důrazně odsuzuje ruskou rétoriku, která naznačuje možnost, že se Ruská federace uchýlí 
k použití zbraní hromadného ničení, a zdůrazňuje, že jakékoli takové použití zbraní 
hromadného ničení by bylo nepřijatelné a mělo by ty nejvážnější důsledky; odsuzuje 
dále skutečnost, že ruské síly převzaly na ukrajinském území aktivní nebo deaktivovaná 
jaderná zařízení a areály, a zdůrazňuje, že správné zacházení s těmito zařízeními je 
zásadní zdravotní otázkou pro celý region; zdůrazňuje klíčovou úlohu Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii (MAAE) při zajišťování bezpečnosti jaderných zařízení 
na Ukrajině; podporuje výzvu ukrajinských orgánů, aby Rada bezpečnosti OSN 
okamžitě přijala opatření k demilitarizaci zakázané zóny jaderné elektrárny Černobyl 
a umožnila Mezinárodní agentuře pro atomovou energii okamžitě převzít plnou 
kontrolu nad areálem této jaderné elektrárny;

9. vítá rychlé přijetí sankcí ze strany Rady a oceňuje jednotu orgánů EU a členských států, 
pokud jde reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině, jakož i vysokou úroveň koordinace 
mezi členy skupiny G7; vyzývá všechny partnery, zejména kandidátské země 
a potenciální kandidátské země EU, aby zajistili svůj soulad s balíčky sankcí; vítá nově 
zřízenou pracovní skupinu zaměřenou na ruské elity, prostředníky a oligarchy, jejímž 
cílem je koordinovat činnost EU, skupiny G7 a Austrálie, pokud jde o sankce proti 
ruským a běloruským oligarchům; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost 
a Komisi, aby zintenzivnily svou činnost zaměřenou na oslovení zemí, které se dosud 
k EU nepřidaly v tom, že by zavedly sankce vůči Ruské federaci, aby při tom využily 
vlivu EU a celé škály nástrojů dostupných k tomuto účelu a aby jim v případě potřeby 
poskytly pomoc; vyjadřuje politování nad tím, že se některé kandidátské země EU 
k sankcím EU nepřipojily; vyzývá k vytvoření jasného akčního plánu pro postup vůči 
třetím zemím, které umožňují Ruské federaci vyhýbat se sankcím; naléhavě vyzývá 

1 Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách 
pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a 
o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí 
v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 
7.8.2001, s. 12).



Radu, aby přijala další přísné sankce, které budou odrážet nepolevující eskalaci ruské 
agrese a šokující zvěrstva, jež páchají ruské vojenské síly a které nepochybně 
představují válečné zločiny;

10. vyzývá členské státy, aby v úzké spolupráci s misí Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii podpořily vyslání mírových sil OSN na ochranu 15 jaderných reaktorů 
na Ukrajině; zdůrazňuje, že v souladu se svou rezolucí č. 377 má Valné shromáždění 
OSN podpůrné rozhodovací pravomoci, pokud Rada bezpečnosti není schopna přijímat 
odpovídající rozhodnutí v otázkách udržování míru;

11. vyzývá vedoucí představitele EU a dalších států, aby vyloučili Rusko ze skupiny G20 
a dalších organizací pro mnohostrannou spolupráci, jako je Rada OSN pro lidská práva, 
Interpol, Světová obchodní organizace, UNESCO a další, což by bylo důležitým 
signálem toho, že se mezinárodní společenství nevrátí k jednání se státem dopouštějícím 
se agrese jako v normální situaci;

12. zdůrazňuje, že nyní musí být prioritou úplné a účinné uplatňování stávajících sankcí 
celou EU a jejími mezinárodními spojenci; vyzývá členské státy, aby neprodleně určily 
a v případě potřeby urychleně vytvořily právní základ pro zajištění plného a účinného 
dodržování sankcí v rámci vnitrostátních jurisdikcí; vyzývá Komisi a orgány dohledu 
EU, aby pečlivě sledovaly účinné a komplexní uplatňování všech sankcí EU členskými 
státy a aby se zabývaly veškerými praktikami jejich obcházení;

13. naléhavě vyzývá členské státy EU, aby zajistily, že vnitrostátní postihy za porušení 
sankcí EU budou účinné, přiměřené a odrazující; vítá oznámení o vytvoření databáze 
informací o sankcích a o plánu (včetně kritérií a harmonogramu) na přechod 
od odhalování systematického nedodržování sankcí EU k řízení o nesplnění povinnosti 
u Soudního dvora Evropské unie;

14. vyzývá Radu, aby uvalila další sankce na veřejné osobnosti, které v Rusku šíří agresivní 
propagandu na podporu ruské agrese proti Ukrajině; 

15. připomíná, že významnou část ruského rozpočtu tvoří daňové příjmy od největších 
ruských zahraničních společností, jež podle odhadů pokrývají třetinu vojenských 
výdajů; vítá v tomto ohledu rozhodnutí četných západních společností odmítnout 
podnikat v Rusku nebo tam dodávat své výrobky a služby; žádá soukromé podniky, aby 
stáhly své investice, přemístily výrobní závody z Ruska a omezily počet platných 
smluv; vyzývá velké společnosti působící v oblasti informačních technologií, aby 
uživatelům v Rusku výrazně nebo úplně omezily přístup ke svým produktům, službám 
a operačním systémům;

16. vyzývá ke zvýšení účinnosti stávajících sankcí, mimo jiné tím, že v koordinaci 
s podobně smýšlejícími mezinárodními partnery EU budou banky z Ruské federace 
vyloučeny ze systému SWIFT a že se zakáže vstup do teritoriálních vod EU a přistávání 
v přístavech EU námořním plavidlům plujícím pod ruskou vlajkou, registrovaným, 
vlastněným, pronajatým nebo provozovaným z Ruska, přijíždějícím z ruského přístavu 
nebo do něj směřujícím nebo jakýmkoli jiným námořním plavidlům spojeným 
s Ruskem, včetně Sovkomflotu; vyzývá k zákazu silniční nákladní dopravy z území 
Ruska a Běloruska a na něj a navrhuje rozšířit zákaz vývozu na dodávky, které byly 
nasmlouvány před vstupem sankcí v platnost, ale dosud nebyly plně provedeny; 
požaduje uvalení sekundárních sankcí na všechny subjekty registrované v EU i 



ve třetích zemích, které pomáhají ruskému a běloruskému režimu obcházet sankce;

17. vyzývá k okamžitému úplnému embargu na dovoz ropy, uhlí, jaderného paliva a 
zemního plynu z Ruska, k úplnému opuštění plynovodů Nordstream 1 i 2 a k tomu, aby 
byl předložen plán na pokračující zajištění bezpečnosti dodávek energie v EU 
v krátkodobém horizontu; vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost a 
členské státy, aby pro EU vypracovaly komplexní akční plán týkající se dalších sankcí a 
aby jasně informovaly o nepřekročitelných hranicích a krocích týkajících se 
jednotlivých opatření ke zrušení sankcí v případě, že Rusko učiní kroky k obnovení 
nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně 
uznaných hranic a zcela stáhne své jednotky z ukrajinského území;

18. znovu zdůrazňuje, že vedle dalších investic do energetické účinnosti, energie 
z obnovitelných zdrojů, řešení pro skladování plynu a elektřiny a udržitelných 
dlouhodobých investic v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu je důležité 
diverzifikovat zdroje energie, energetické technologie a trasy dodávek energie; 
zdůrazňuje, že má-li se dále snížit závislost EU na Rusku, zejména pokud jde 
o suroviny, je důležité zabezpečit dodávky energie od obchodních partnerů EU 
prostřednictvím stávajících a budoucích dohod o volném obchodu; rovněž vyzývá 
k vytvoření společných strategických energetických rezerv a mechanismů nákupu 
energie na úrovni EU s cílem zvýšit energetickou bezpečnost a zároveň snížit vnější 
energetickou závislost a kolísání cen; vyzývá k zahájení práce na vytvoření unie pro 
zemní plyn založené na společných nákupech plynu členskými státy;

19. naléhavě žádá členské státy, aby ukončily spolupráci s ruskými společnostmi na 
stávajících i nových jaderných projektech, a to i ve Finsku, Maďarsku a Bulharsku, kde 
lze ruské odborníky nahradit západními, a aby postupně přestaly využívat služby 
Rosatomu; vyzývá k ukončení vědecké spolupráce s ruskými energetickými 
společnostmi, jako je Rosatom, a dalšími příslušnými ruskými vědeckými subjekty; 
požaduje, aby sankce vůči Bělorusku byly obdobné jako sankce uvalené na Rusko, 
neboť je třeba odstranit veškeré mezery, které Putinovi umožňují využít pomoci 
Lukašenka k obcházení sankcí;

20. naléhavě vyzývá mezinárodní energetické organizace, aby přehodnotily úlohu, kterou 
Rusko plní v jejich činnostech, včetně případného pozastavení projektů spolupráce mezi 
Ruskem a MAAE a pozastavení účasti Ruska na mnohostranných projektech;

21. zdůrazňuje, že veškerá aktiva ruských představitelů nebo oligarchů spojených 
s Putinovým režimem, jejich prostředníků i bílých koňů a aktiva osob spojených 
s Lukašenkovým režimem v Bělorusku by měla být zabavena a víza EU zrušena – 
v rámci úplného a okamžitého zákazu režimu zlatých pasů, víz a povolení k pobytu; 
zdůrazňuje, že sankce by se měly vztahovat i na širší segment ruských úředníků, 
guvernérů, starostů a příslušníků ekonomické elity, kteří provádějí stávající politiku 
Putinova režimu a mají z ní prospěch;

22. vyzývá k zahájení příprav fondu podobného Marshallovu plánu (Svěřenský fond 
solidarity pro Ukrajinu), jehož cílem by byla poválečná obnova Ukrajiny, zahájení 
rozsáhlého investičního programu a uvolnění potenciálu růstu země; domnívá se, že 
tento fond by měl být pojat velkoryse a že by měl být financován mimo jiné EU a jejími 
členskými státy, z příspěvků dárců a z odškodnění Ruska za válečné škody, ale 
i z ruských aktiv, která byla zmrazena v důsledku sankcí a měla by být právní cestou 



konfiskována v souladu s mezinárodním právem;

23. vyzývá EU, aby urychleně zvýšila finanční transparentnost, aby v rámci jednání 
o legislativním balíčku proti praní peněz a financování terorismu  odstranila veškeré 
mezery, jejichž cílem je skrýt skutečné vlastníky, a aby zajistila, že veškeré peníze 
uložené ruskými oligarchy v Unii budou zabaveny; v této souvislosti vyzývá k tomu, 
aby všechny finanční instituce ve třetích zemích, které se podílejí na praní peněz nebo 
umožňují praní peněz, byly zařazeny na černou listinu;

24. vyzývá k vytvoření mechanismu solidarity EU, který by řešil hospodářské a sociální 
důsledky ruské války proti Ukrajině a uvalených sankcí; uznává, že účinné sankce 
vůči Ruské federaci a příliv milionů uprchlíků prchajících z Ukrajiny v důsledku ruské 
agrese a invaze vytvářejí nevyhnutelné hospodářské a sociální výzvy v celé EU a jejích 
členských státech; vyzývá k přijetí kompenzačních opatření a zavedení alternativních 
dodávek zboží a zdrojů energie s cílem snížit tyto negativní dopady, jakož i k přijetí 
účinných opatření proti nepřijatelným spekulacím, které je dále prohlubují, a to i 
prostřednictvím poučení z úspěšných opatření prováděných EU v reakci na pandemii 
COVID-19;

25. vítá prohlášení mnoha evropských měst, že ukončila své programy spolupráce 
a partnerství s ruskými městy a organizacemi; vyzývá místní vlády a města, aby 
přezkoumaly a ukončily své dohody o partnerství s městy Ruské federace a aby namísto 
toho navázaly spolupráci s ukrajinskými sesterskými městy;

26. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby odvětví zemědělství na Ukrajině mohlo co 
nejrychleji řádně fungovat, přičemž je třeba vynaložit maximální úsilí na záchranu 
nadcházející sezóny výsevu a produkce a zajistit bezpečnou dopravu a koridory 
pro přepravu potravin a paliv do země a z ní; vyzývá k otevření tzv. zelených koridorů, 
aby se na Ukrajinu dostalo vše potřebné pro zvýšení zemědělské produkce 
(např. pesticidy a hnojiva) a aby byly z Ukrajiny vyvezeny všechny zemědělské 
produkty, které lze ještě exportovat;

27. vyjadřuje maximální podporu rozhodnutí žalobce Mezinárodního trestního soudu 
zahájit vyšetřování údajných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných 
na Ukrajině a zdůrazňuje, že je důležité postupovat rychle, aby se zajistily nezbytné 
důkazy; vyzývá proto k finanční a praktické podpoře důležité práce Mezinárodního 
trestního soudu, např. tím, že se poradní misi EU na Ukrajině umožní, aby pomáhala 
s dokumentací důkazů;

28. vyzývá EU a její členské státy, aby vytvořily globální mechanismus protikorupčních 
sankcí a urychleně přijaly cílené sankce vůči osobám, kterou nesou za korupci 
na vysoké úrovni v Rusku i Bělorusku odpovědnost;

29. vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly veškeré legitimní mezinárodní a 
vnitrostátní procesy vyšetřování údajných zločinů proti lidskosti a válečných zločinů 
spáchaných na Ukrajině s cílem pohnat všechny pachatele a spolupachatele 
k odpovědnosti před soudem;

30. opakuje, že součástí ruského válečného úsilí na Ukrajině jsou ruské dezinformace a že 
sankce EU vůči ruským státním sdělovacím prostředkům lze snadno obejít používáním 
virtuálních soukromých sítí, satelitní televize a funkcí inteligentních televizí; vyzývá 



Komisi a členské státy, aby plně uplatňovaly zákaz ruských státních propagandistických 
kanálů;

31. žádá, aby byly rozšířeny požadavky na poskytování informací, které jsou kladeny 
na evropské finanční instituce, s cílem informovat příslušné orgány o všech aktivech 
držených některými ruskými a běloruskými občany, a nikoli pouze o jejich vkladech; 
připomíná, že občané EU, kteří chtějí anonymně ohlásit porušení předchozích, 
současných i plánovaných sankcí vůči ruským a běloruským jednotlivcům a subjektům, 
mohou využít nástroj Komise pro oznamovatele; domnívá se, že záběr jednotlivých 
sankčních seznamů by měl být rozšířen i na osoby a subjekty, které v současnosti 
profitují nebo v minulosti profitovaly z úzkých vazeb na ruskou a běloruskou vládou; 
vyzývá Komisi, aby plně využívala rámec pro boj proti praní peněz a zařadila Rusko 
a Bělorusko na seznam vysoce rizikových jurisdikcí uvedený v článku 9 čtvrté směrnice 
o boji proti praní peněz1; vyzývá Komisi, aby navrhla vytvoření specializovaného 
orgánu pro sledování způsobu, jakým jsou vymáhány finanční sankce a další omezující 
opatření EU; vyzývá Komisi, aby zmapovala a zveřejnila aktiva zmrazená a zabavená 
jednotlivými členskými státy; vítá úsilí občanské společnosti a investigativních 
novinářů o odhalení majetku, který vlastní ruští oligarchové;

32. vítá rozhodnutí mezinárodních organizací, a to i v oblasti kultury a sportu, o pozastavení 
účasti Ruska; vyzývá členské státy, aby omezily míru zastoupení Ruské federace 
a snížily počet ruských a běloruských diplomatických a konzulárních pracovníků v EU, 
zejména pokud jejich činnost zahrnuje špionáž, dezinformace nebo vojenské záležitosti; 
vyzývá k pokračování koordinace s transatlantickými spojenci a podobně smýšlejícími 
partnery, jako jsou NATO, skupina G7 a Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj, členové Evropského sdružení volného obchodu, přidružené státy a kandidátské 
země; zdůrazňuje, že pokud domnělí partneři nepodpoří postoje EU, měla by EU rázně 
reagovat;

33. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení místopředsedovi Komise, 
vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, 
vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů, NATO, skupině 
G7, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidentovi, vládě 
a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace a prezidentovi, 
vládě a parlamentu Běloruska.

1 Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.


