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B9-0279/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Rusiji in zastrupitvi Alekseja 
Navalnega
(2020/2777(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in 
uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Konvencija o kemičnem orožju),

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so klinični in toksikološki rezultati raziskav, ki so jih opravili nemški zdravstveni 
strokovnjaki in specializirani laboratorij nemških oboroženih sil, pokazali, da je bil 
ruski opozicijski politik Aleksej Navalni žrtev napada s kemičnim živčnim strupom iz 
skupine novičok, ki je bil v okviru Konvencije o kemičnem orožju uvrščen med 
prepovedane kemične snovi; ker je bil zastrupljen na ruskem ozemlju in s soglasjem 
ruskih oblasti premeščen v berlinsko bolnišnico, kjer je še vedno v intenzivni oskrbi;

B. ker so se države pogodbenice Konvencije o kemičnem orožju na 24. konferenci 
28. novembra 2019 dogovorile, da seznam 1 kemikalij, ki jih Konvencija prepoveduje, 
posodobijo in vanj vključijo tudi napredne živčne strupe z imenom novičok;

C. ker Konvencija o kemičnem orožju jasno določa, kako ravnati v primerih njenih 
domnevnih kršitev, tudi v primerih, ko je treba uporabiti določbe konvencije in ne 
enostranskih ukrepov posameznih držav ali skupine držav;

D. ker je Rusija pogodbenica konvencije o kemičnem orožju;

1. pozdravlja novico, da se je Aleksej Navalni zbudil iz kome, upa, da bo popolnoma in 
čim prej okreval, in izraža solidarnost z njegovo družino;

2. poudarja, da vsakdo, ki kjer koli in v kakršnih koli okoliščinah uporablja sredstva, ki jih 
Konvencija o kemičnem orožju prepoveduje, krši mednarodno pravo in da je treba 
takšno kaznivo dejanje na pregleden način preiskati, odgovorne pa privesti pred sodišče; 
poziva Rusijo, naj izpolni svoje obveznosti iz Konvencije o kemičnem orožju in 
sodeluje z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja; to organizacijo in njene države 
članice poziva, naj ravnajo v skladu z določbami Konvencije o kemičnem orožju;

3. odločno poziva vlado Ruske federacije, naj v sodelovanju z Organizacijo za prepoved 
kemičnega orožja izvede temeljito, pregledno in nepristransko preiskavo zastrupitve 
Alekseja Navalnega ter tej organizaciji razkrije vse informacije, ki so pomembne za 
njeno delo, rezultate svojih preiskav naj objavi, odgovorne za uporabo sredstev, 
prepovedanih s Konvencijo o kemičnem orožju, pa naj privede pred sodišče;

4. nemške oblasti poziva, naj tesno sodelujejo z ruskimi oblastmi in Organizacijo za 
prepoved kemičnega orožja, da bi bile preiskave uspešne;

5. izraža zaskrbljenost, da je v zadnjih dveh desetletjih v Rusiji ali zunaj njenih meja prišlo 
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do številnih zastrupitev ali drugih oblik umora, katerih tarča so bili ruski in nekdanji 
ruski državljani; poudarja, da je v številnih primerih težko pojasniti ali upravičiti, da 
storilci niso odgovarjali za svoja dejanja ter da žrtvam in njihovim družinam ni bila 
zagotovljena pravica; poziva Rusijo, naj v takšnih primerih nemudoma odpravi 
nekaznovanost in svojim državljanom zagotovi varnost;

6. izraža globoko zaskrbljenost, ker je poskus atentata na Alekseja Navalnega še zaostril 
hude napetosti med Rusijo in EU ter se izrablja z namenom, da bi se težavni odnosi med 
njima še poslabšali; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so politiki in mediji ustvarili 
sovražne stereotipe ter da zaostrena retorika nevarno vpliva na evropsko in rusko 
družbo;

7. poudarja, da sedanje napetosti med EU in Rusijo niso v interesu nobene od strani ali 
njunih državljanov in gospodarstev; poudarja, da si je treba s konkretnimi ukrepi 
prizadevati, da bi odpravili ponovno konfliktno razdeljenost evropske celine; poudarja, 
da lahko varnost in blaginjo ljudi na obeh straneh ohranimo le tako, da spore rešujemo z 
dialogom in pogajanji;

8. poudarja, da parlamentarni dialog ni nagrada, temveč instrument za opozarjanje na 
težave, izmenjavo argumentov ter spodbujanje medsebojnega razumevanja in zaupanja; 
poudarja, da Parlament uporablja ta instrument v odnosih s številnimi drugimi partnerji, 
čeprav med Parlamentom in njimi še vedno obstajajo velike razlike; opozarja, da so 
medparlamentarni odnosi z rusko dumo zamrznjeni že več kot šest let, in meni, da je 
pomanjkanje dialoga prispevalo k medsebojnemu nezaupanju; poziva, naj začne med 
rusko dumo in Parlamentom ponovno potekati normalen medparlamentarni dialog;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter vladi in parlamentu Ruske federacije.


