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B9-0280/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Ρωσία: η 
δηλητηρίαση του Alexei Navalny
(2020/2777(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-
Ρωσίας,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, 
αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) 
Josep Borrell, της 24ης Αυγούστου και της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και τη 
δήλωσή του εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Σεπτεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα Michelle Bachelet, της 8ης Σεπτεμβρίου 2020, με την οποία 
ζητείται η διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7, της 8ης Σεπτεμβρίου 
2020, σχετικά με τη δηλητηρίαση του Alexei Navalny,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Alexei Navalny, ως δικηγόρος, μπλόγκερ και ακτιβιστής για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, έχει αποκαλύψει πολυάριθμες υποθέσεις διαφθοράς 
στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις και Ρώσοι πολιτικοί, έχει ηγηθεί πολλών 
δημόσιων διαμαρτυριών σε ολόκληρη τη Ρωσία και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους 
λίγους αποτελεσματικούς ηγέτες της ρωσικής αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στο παρελθόν είχε συλληφθεί, φυλακιστεί και καταδικαστεί, προκειμένου να 
αναγκαστεί να εγκαταλείψει την πολιτική και δημόσια δράση του· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κηρύξει ορισμένες από 
τις διαδικασίες αυτές καταχρηστικές και αντίθετες προς την αρχή της δίκαιης δίκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, ο Navalny είχε δεχτεί σωματική επίθεση με ιατρικό 
απολυμαντικό που τον άφησε σχεδόν τυφλό, ενώ εικάζεται ότι, κατά τη διάρκεια της 
κράτησής του το 2019, είχε πέσει θύμα δηλητηρίασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
καμία από αυτές τις περιπτώσεις οι δράστες δεν οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Navalny, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πτήσης από το 
Tomsk προς τη Μόσχα στις 20 Αυγούστου 2020, τέθηκε σε τεχνητό κώμα για διάστημα 
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δύο εβδομάδων, προκειμένου να μετριαστεί η σοβαρή απειλή για τη ζωή του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Charité του Βερολίνου στις 22 
Αυγούστου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε 
ότι οι κλινικές και τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν σε γερμανικό στρατιωτικό 
εργαστήριο έδειξαν ότι ο Navalny είχε δηλητηριαστεί με νευροτοξικό παράγοντα της 
ομάδας Novichok·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρώσοι γιατροί, ενώ ήταν οι πρώτοι που τον περιέθαλψαν για 
δηλητηρίαση, στη συνέχεια ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη δηλητηρίασης στο 
σώμα του και προσπάθησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά του εκτός της χώρας, και 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο 
περιστατικό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νευροτοξικοί παράγοντες, όπως αυτοί της ομάδας Novichok, 
είναι θανατηφόρες, εξαιρετικά σύνθετες και δυσεύρετες, εξελιγμένες ουσίες, για τις 
οποίες χρειάζονται ειδικά εργαστήρια και οι οποίες είναι γνωστό ότι αναπτύχθηκαν από 
τη Σοβιετική Ένωση και, αργότερα, από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία 
αυτή συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων χημικών παραγόντων του 
Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν υπάρξει διάφορες 
περιπτώσεις δηλητηρίασης, ή άλλων μορφών στοχευμένης δολοφονίας ή απόπειρας 
δολοφονίας, αντιπάλων του καθεστώτος και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, τόσο εντός 
της Ρωσίας όσο και σε ξένο έδαφος, στα θύματα των οποίων περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, η Anna Politkovskaya, ο Alexander Litvinenko, ο Sergei Skripal, ο Boris 
Nemtsov, ο Pyotr Verzilov και ο Vladimir Kara-Murza·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους 
δικαίου εξακολουθεί να επιδεινώνεται στη Ρωσία, καθώς οι αρχές καταβάλλουν 
συστηματικές προσπάθειες να φιμώσουν την ελευθερία του λόγου, να περιορίσουν την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι, να παρεμποδίσουν τις δραστηριότητες της αντιπολίτευσης, 
να αντιδράσουν με κατασταλτικά μέτρα σε κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στην 
αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς και να περιορίσουν τις δραστηριότητες της ρωσικής 
κοινωνίας των πολιτών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι συνεχιζόμενες πράξεις καταστολής σε βάρος των 
κοινωνικών αντιφρονούντων ενισχύεται από την ατιμωρησία των αστυνομικών 
δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και από την απροθυμία των δικαστικών 
αρχών να ασκήσουν διώξεις κατά των πραγματικών δραστών των εγκλημάτων αυτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ή τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης 
συστηματικά εξαπολύουν λεκτικές επιθέσεις κατά των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης 
και πραγματοποιούν εκστρατείες συκοφάντησης και δαιμονοποίησής τους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας·
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ επίσης είναι μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, και, επομένως, έχει δεσμευθεί να τηρεί τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές που 
διέπουν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας ανθεκτικής 
και πλουραλιστικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία 
της αντιπολίτευσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο μιας δημοκρατικής κοινωνίας που βασίζεται 
στο κράτος δικαίου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία 
του για την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία, τη συστηματική παράλειψη 
τήρησης του κράτους δικαίου και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, 
και τη συρρίκνωση του χώρου των ανεξάρτητων και αντιφρονούντων παραγόντων στη 
Ρωσία· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καταλήξει επισήμως στο συμπέρασμα ότι 
η Ρωσία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος», μεταξύ άλλων λόγω 
της ανταγωνιστικής εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει, συμπεριλαμβανομένων των 
στρατιωτικών επεμβάσεων και της παράνομης κατοχής εδαφών τρίτων χωρών·

1. απευθύνει στον Alexei Navalny, την πιο επιφανή προσωπικότητα της ρωσικής 
αντιπολίτευσης, τις ειλικρινείς του ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση·

2. καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα δολοφονίας του Alexei Navalny, καθώς και τη 
χρήση χημικών όπλων, η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και 
των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ρωσίας, οι οποίες 
είναι προσηλωμένες σε μια ανοικτή και ελεύθερη κοινωνία, καθώς και την υποστήριξή 
του προς όλα τα μεμονωμένα άτομα και τις οργανώσεις που αποτελούν στόχο 
επιθέσεων και πράξεων καταστολής·

4. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου να συνεργαστούν με τον 
Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, τα Ηνωμένα Έθνη και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να διεξαχθεί διεθνής έρευνα για τη δηλητηρίαση 
του Alexei Navalny· παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να συνεργαστούν πλήρως και με 
διαφανή και αμερόληπτο τρόπο με διεθνείς παράγοντες, ώστε να καταλογιστούν οι 
δέουσες ευθύνες στους δράστες·

5. παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν να παρενοχλούν και να εκφοβίζουν την 
αντιπολίτευση, την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης, τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους ακτιβιστές, ή να επιτίθενται εναντίον τους, 
και, αντ’ αυτού, να επιτρέψουν στον ρωσικό λαό να ασκεί βασικές ελευθερίες, καθώς 
και νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· 
καταδικάζει την αδυναμία των ρωσικών αρχών να προστατεύσουν αυτούς τους 
παράγοντες από επιθέσεις, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς και να διερευνήσουν 
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αμερόληπτα τις εν λόγω επιθέσεις εναντίον τους·

6. καλεί τη ρωσική κυβέρνηση και την Κρατική Δούμα να αναθεωρήσουν το νομικό 
πλαίσιο για τις εκλογές, καθώς και τη νομοθεσία για τους ξένους πράκτορες και τις 
ανεπιθύμητες οργανώσεις, προκειμένου να ενδυναμωθεί ο πλουραλισμός και να 
διασφαλιστεί η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα, καθώς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους 
υποψηφίους της αντιπολίτευσης·

7. καλεί τον ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο να χαράξουν μια νέα στρατηγική για τις σχέσεις 
της ΕΕ με τη Ρωσία· πιστεύει ότι αυτή η στρατηγική πρέπει να υποστηρίζει καλύτερα 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τις δημοκρατικές αξίες, το 
κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, 
συμπεριλαμβανομένου του ιδρύματος που του Navalny για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, καθώς και να ενισχύει τις διαπροσωπικές επαφές με τους πολίτες της 
Ρωσίας·

8. ζητεί από το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να θεσπίσουν το συντομότερο δυνατό ένα 
στοχευμένο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το οποίο θα εφαρμόζεται σε άτομα ή οντότητες που διαπιστώνεται ότι 
παραβιάζουν σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως σε 
σχέση με την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, των ακτιβιστών της 
αντιπολίτευσης και των δημοσιογράφων· ζητεί να αναπτυχθούν μηχανισμοί επιβολής 
κυρώσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση και δέσμευση των 
ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων διεφθαρμένων ατόμων σύμφωνα με τα πορίσματα 
του ιδρύματος του Navalny για την καταπολέμηση της διαφθοράς· θεωρεί ότι οι 
προπαγανδιστές εντός της ρωσικής κυβέρνησης και των φιλοκυβερνητικών μέσων 
ενημέρωσης που συμβάλλουν ενεργά στην παραπληροφόρηση σχετικά με τη ρωσική 
αντιπολίτευση και στις επιθέσεις μίσους κατά αυτής θα πρέπει επίσης να καλύπτονται 
από τέτοιες κυρώσεις·

9. παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να σταματήσουν την 
κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2, προκειμένου να μην αυξηθεί η εξάρτηση της 
Ευρώπης από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό και η επιθετική εξωτερική πολιτική 
και οι στρατιωτικές επεμβάσεις της Ρωσίας να μην επωφελούνται και 
χρηματοδοτούνται από τα έσοδα που προέρχονται από τις εν λόγω εξαγωγές ενέργειας 
προς την ΕΕ· ζητεί να επανεξετάζονται συστηματικά παρόμοια διμερή έργα στην ΕΕ 
που υπονομεύουν την αρχή της αλληλεγγύης, ενθαρρύνουν τη διαφθορά ή οδηγούν σε 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. ενθαρρύνει την ΕΕ να καλεί συνεχώς τη Ρωσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους 
τους ασύμβατους με τα διεθνή πρότυπα νόμους· καλεί τη Ρωσία να διατηρήσει την 
υπεροχή αυτών των διεθνών κανόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 4 του ρωσικού Συντάγματος από το οποίο δεν χωρεί παρέκκλιση, και να 
μην εφαρμόσει τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν παράνομα στο ρωσικό Σύνταγμα 
και ορίζουν το αντίθετο· υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε διάλογος με τη Ρωσία πρέπει 
να βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
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Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και την Κρατική Δούμα της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας.


