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B9-0280/2020

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Rusland, forgiftningen af Aleksej 
Navalnyj
(2020/2777(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og om forbindelserne mellem EU 
og Rusland,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder og Europarådets konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

– der henviser til FN-konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og 
anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse,

– der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, om 
forgiftningen af Aleksej Navalnyj af 24. august 2020 og 2. september 2020 samt hans 
erklæring på EU's vegne den 3. september 2020,

– der henviser til erklæringen af 8. september 2020 fra FN's højkommissær for 
menneskerettigheder, Michelle Bachelet, hvori der kræves en uafhængig undersøgelse 
af forgiftningen af Alexej Navalnyj,

– der henviser til erklæringen af 8. september 2020 fra G7-udenrigsministrene om 
forgiftning af Alexej Navalnyj,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Aleksej Navalnyj, som advokat, blogger og antikorruptionsaktivist 
har afsløret en lang række korruptionsanliggender, der involverer erhvervsvirksomheder 
og russiske politikere, og har stået i spidsen for adskillige offentlige protester over hele 
Rusland og er blevet en af de få reelle ledere af den russiske opposition; der henviser til, 
at han tidligere er blevet tilbageholdt, anholdt og dømt i forsøg på at standse hans 
politiske og offentlige aktiviteter; der henviser til, at Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at en række af disse procedurer er udtryk for 
misbrug og i strid med princippet om en retfærdig rettergang; der henviser til, at 
Navalnyj i 2017 blev fysisk angrebet ved hjælp af et medicinsk desinfektionsmiddel, 
som gjorde ham næsten blind, og angiveligt udsat for forgiftning under tilbageholdelsen 
af ham i 2019; der henviser til, at i ingen af disse sager er gerningsmændene blevet 
retsforfulgt;

B. der henviser til, at Navalnyj sank sammen under en flyvning fra Tomsk til Moskva den 
20. august 2020 og blev bragt i koma i to uger for at mindske en alvorlig trussel mod 
hans liv; der henviser til, at han blev transporteret til Charité Hospital i Berlin den 22. 
august;
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C. der henviser til, at den tyske regering den 2. september 2020 meddelte, at kliniske og 
toksikologiske undersøgelser foretaget af et tysk militærlaboratorium har vist, at 
Navalnyj var blevet forgiftet med Novitjok-nervegas;

D. der henviser til, at russiske læger var de første til at behandle ham for forgiftning og 
senere hævdede, at der ikke findes spor af gift i hans krop og forsøgte at forhindre ham i 
at blive transporteret ud af landet, og at de russiske myndigheder benægter enhver 
forbindelse til hændelsen;

E. der henviser til, at nerveagenser, såsom Novitjok er sofistikerede stoffer, der er 
dødbringende, meget komplekse og ekstremt vanskelige at finde kilden til, hvis 
produktion kræver særlige laboratorier, og som er kendt for at være blevet udviklet af 
Sovjetunionen og senere af Rusland; der henviser til, at Organisationen for Forbud mod 
Kemiske Våben har optaget dette stof på listen over forbudte kemiske agenser;

F. der henviser til, at der i løbet af de sidste to årtier har været en række tilfælde af 
forgiftning eller andre former for attentat mod modstandere af regimet og uafhængige 
journalister, enten inden for Rusland eller på fremmed jord, og at ofrene for dette 
omfatter Anna Politkovskaja, Alexandr Litvinenko, Sergej Skripal, Boris Nemtsov, 
Pjotr Versilov og Vladimir Kara-Mursa;

G. der henviser til, at situationen med hensyn til menneskerettigheder og retsstatsprincippet 
fortsat forværres i Rusland med en systematisk indsats fra myndighedernes side for at 
bringe ytringsfriheden til tavshed, begrænse forsamlingsfriheden, hindre 
oppositionsaktiviteter, reagere med undertrykkelse på alle aktiviteter, der har til formål 
at afsløre korruption, og kvæle det russiske civilsamfunds aktiviteter;

H. der henviser til, at denne fortsatte undertrykkelse af social kritik forstærkes af 
straffrihed for politiet og sikkerhedsstyrkerne, og at domstolene ikke er villige til at 
retsforfølge de egentlige gerningsmænd til disse forbrydelser;

I. der henviser til, at repræsentanter for oppositionen systematisk udsættes for verbale 
angreb, personlige smædekampagner og umenneskeliggørelse af regeringen eller 
regeringsvenlige medier;

J. der henviser til, at retten til tanke- og ytringsfrihed, retten til foreningsfrihed og retten til 
at deltage i fredelige forsamlinger er nedfældet i Den Russiske Føderations forfatning;

K. der henviser til, at Den Russiske Føderation har undertegnet verdenserklæringen om 
menneskerettighederne og den europæiske menneskerettighedskonvention og er 
medlem af Europarådet og derfor har forpligtet sig til følge internationale standarder og 
efterleve principper for retsstaten og menneskerettighederne samt de grundlæggende 
frihedsrettigheder;

L. der henviser til, at disse principper er afgørende elementer i et modstandsdygtigt og 
pluralistisk samfund; der henviser til, at det frie og uafhængige arbejde i oppositionen, 
civilsamfundets organisationer og medierne er en hjørnesten i et demokratisk samfund 
baseret på retsstatsprincippet;

M. der henviser til, at Parlamentet ved talrige lejligheder har givet udtryk for sin bekymring 
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over demokratiets tilstand i Rusland, den systematiske undladelse af at opretholde 
retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende rettigheder og principper og den 
stadig mindre plads til uafhængige aktører og systemkritikere i Rusland; 

N. der henviser til, at Parlamentet officielt har konkluderet, at Rusland ikke længere kan 
betragtes som en "strategisk partner", også i lyset af dets fjendtlige udenrigspolitik, der 
omfatter militære interventioner og ulovlige aktiviteter i tredjelande;

1. udtrykker sine oprigtige ønsker om en hurtig og fuldstændig helbredelse til Alexej 
Navalnyj, Ruslands mest anerkendte oppositionsfigur;

2. fordømmer kraftigt mordforsøget på Alexej Navalnyj samt brugen af kemiske våben, 
hvilket udgør en alvorlig overtrædelse af folkeretten og de internationale 
menneskerettighedsstandarder;

3. udtrykker sin solidaritet med de demokratiske kræfter i Rusland, som kæmper for et 
åbent og frit samfund, og sin støtte til alle enkeltpersoner og organisationer, som er mål 
for angreb og undertrykkelse;

4. opfordrer NF/HR og det tyske formandskab til at arbejde hen imod en international 
undersøgelse af forgiftningen af Alexej Navalnyj sammen med Organisationen for 
Forbud mod Kemiske Våben, FN og Europarådet; opfordrer indtrængende de russiske 
myndigheder til at samarbejde fuldt ud med internationale aktører på en gennemsigtig 
og upartisk måde og drage gerningsmændene til ansvar;

5. opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at standse chikanen og 
intimideringen af oppositionen, civilsamfundet, medierne, 
menneskerettighedsforkæmpere og andre aktivister og i stedet gøre det muligt for det 
russiske folk at udøve dets grundlæggende frihedsrettigheder og udøve legitime 
politiske og civilsamfundsmæssige aktiviteter; fordømmer de russiske myndigheders 
manglende beskyttelse af disse aktører mod angreb, chikane og intimidering og den 
manglende upartiske efterforskning af sådanne angreb;

6. opfordrer den russiske regering og Dumaen til at revidere de retlige rammer for valg og 
lovgivningen om udenlandske agenter og uønskede organisationer med henblik på at 
fremme pluralisme og frie og retfærdige valg i overensstemmelse med internationale 
standarder og skabe lige betingelser for kandidater fra oppositionen;

7. opfordrer NF/HR og Rådet til at udarbejde en ny strategi for EU's forbindelser med 
Rusland; mener, at en sådan strategi i højere grad bør støtte 
civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokratiske værdier, retsstatsprincippet, de 
grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne i Rusland, herunder bl.a. 
Navalnyjs antikorruptionsfond, og styrke de mellemfolkelige kontakter med borgerne i 
Rusland;

8. anmoder Rådet og NF/HR om at vedtage en målrettet EU-ordning for krænkelser af 
menneskerettigheder så hurtigt som muligt, der skal finde anvendelse på enkeltpersoner 
eller enheder, for hvem det er dokumenteret, at de har begået alvorlige brud på 
menneskerettighederne eller de væsentlige frihedsrettigheder, navnlig i forbindelse med 
undertrykkelse af civilsamfundet, oppositionsaktivister og journalister; opfordrer 
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indtrængende til anvendelse af sådanne sanktionsmekanismer, som gør det muligt at 
indsamle og indefryse europæiske aktiver, der tilhører korrupte personer i 
overensstemmelse med de forhold, der er dokumenteret af Navalnyjs 
antikorruptionsfond; mener, at propagandister i den russiske regering og 
regeringsvenlige medier, der aktivt bidrager til misinformation og hadefulde angreb på 
og om den russiske opposition, også bør være omfattet af sådanne sanktioner;

9. opfordrer indtrængende EU-institutionerne og alle medlemsstaterne til at standse 
færdiggørelsen af Nord Stream 2-rørledningen for at undgå at øge Europas afhængighed 
af russiske energiforsyninger og undgå at give Rusland mulighed for at drage fordel af 
og finansiere sin aggressive udenrigspolitik og militære interventioner med indtægterne 
fra denne energieksport til EU; opfordrer til en systematisk gennemgang af lignende 
bilaterale projekter i EU, der undergraver solidaritetsprincippet, støtter korruption eller 
fører til krænkelser af menneskerettighederne;

10. opfordrer EU til at vedblive med at opfordre Rusland til at ophæve eller ændre al 
lovgivning, der er uforenelig med internationale standarder; opfordrer Rusland til at 
opretholde disse internationale normers forrang i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den undtagelsesfrie artikel 15, stk. 4, i den russiske forfatning, og til 
ikke at anvende de ulovligt vedtagne nye ændringer af den russiske forfatning, som 
anfører det modsatte; understreger, at enhver dialog med Rusland skal baseres på 
respekt for folkeretten;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
Europarådets generalsekretær og Den Russiske Føderations præsident, regering og 
Statsduma.


