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Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Russja, b'mod partikolari 
tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-UE u r-Russja, tas-
6 ta' April 2017 dwar ir-Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra , u tal-
15 ta' Jannar 2015 dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Alexei Navalny,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli f'isem l-UE dwar l-
avvelenament ta' Alexei Navalny, tat-3 ta' Settembru 2020; 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet pubbliċi tal-Viċi President/Rappreżentant Għoli tat-
2 ta' Settemrbu 2020 dwar l-avvelenament ta' Alexei Navalny u tal-21 ta' Awwissu 2020 
dwar l-avvelenament issospettat ta' Alexei Navalny;

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-G7 dwar l-
avvelenament ta' Alexei Navalny tat-8 ta' Settembru 2020,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi;

– wara li kkunsidra l-adozzjoni unanima tad-deċiżjonijiet C-24/DEC.4 u C-24/DEC.5 mill-
24 Sessjoni tal-Konferenza tal-Istati Partijiet għall-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi tas-
27 ta' Novembru 2019, biż-żieda ta' aġenti nervini Novichok organophosphorus fl-
Iskeda 1 tal-Anness dwar is-Sustanzi Kimiċi għall-Konvenzjoni, u d-dħul fis-seħħ ta' 
dawn id-deċiżjonijiet fis-7 ta' Ġunju 2020;

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mid-Direttur Ġenerali tal-OPCW dwar l-
allegazzjonijiet ta' użu ta' armi kimiċi kontra Alexei Navalny tat-3 ta' Settembru 2020;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
l-Artikolu 7 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li t-tnejn 
jipprevedu li ħadd ma għandu jkun soġġett għal tortura jew għal trattamenti jew pieni 
krudili, inumani jew degradanti u li l-Federazzjoni Russa hija firmatarja tagħhom;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu.

A. billi l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi ilha fis-seħħ mill-1997 u l-OPCW, bħala l-korp 
responsabbli għall-implimentazzjoni tagħha, qed twettaq b'suċċess l-isforz globali biex 
telimina b'mod permanenti l-armi kimiċi, bir-riżultat li aktar minn 98 % tal-ħażniet 
kollha ta' armi kimiċi ddikjarati mill-istati possessuri nqerdu taħt il-verifika tal-OPCW;

B. billi skont il-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi, kwalunkwe avvelenament ta' individwu 
permezz tal-użu ta' aġent nervin huwa meqjus bħala użu ta' armi kimiċi u l-użu ta' armi 
kimiċi minn kwalunkwe persuna taħt kwalunkwe ċirkostanza jikkostitwixxi ksur serju 
tad-dritt internazzjonali u tal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; billi, 
wara l-adozzjoni unanima ta' żewġ proposti għal dak il-għan, inkluża waħda mressqa 
mill-Federazzjoni Russa, Novichok ġie miżjud mal-lista ta' sustanzi kontrollati tal-
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Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi u, konsegwentement, huwa soġġett għal-linji gwida 
ta' kontroll l-aktar stretti skont il-Konvenzjoni;

C. billi Alexei Navalny, politiku tal-oppożizzjoni Russu prominenti, fl-20 ta' Awwissu 
daħal f'koma abbord titjira interna Russa, ġie trasportat lejn sptar fil-belt Russa ta' 
Tomsk, u, fuq talba tal-familja tiegħu, ilu jirċievi trattament mediku fl-isptar Charité 
f'Berlin mit-22 ta' Awwissu;

D. billi fit-2 ta' Settembru, l-analiżi tossikoloġika mwettqa minn laboratorju speċjalizzat 
tal-forzi armati Ġermaniżi wriet li Alexei Navalny kien avvelenat minn aġent nervin 
kimiku ta' grad militari tal-grupp "Novichok", żviluppat mill-Unjoni Sovjetika u aktar 
tard mill-Federazzjoni Russa;

E. billi l-fatt li l-attentat ta' qtil fuq Alexei Navalny seħħ fiż-żmien ta' qabel l-elezzjonijiet 
lokali u reġjonali tar-Russja jixħet dawl partikolarment inkwetanti fuq l-istat tad-
demokrazija, il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż;

F. billi l-Kunsill appella lill-awtoritajiet Russi biex iwettqu investigazzjoni bir-reqqa dwar 
l-attentat ta' qtil ta' Alexei Navalny, appella għal rispons internazzjonali konġunt u 
rriżerva d-dritt tiegħu li jieħu azzjonijiet xierqa, inklużi miżuri restrittivi.

1. Jikkundanna bis-saħħa l-attentat ta' qtil ta' Alexei Navalny, li ġie avvelenat minn aġent 
nervin kimiku ta' grad militari tal-grupp "Novichok", u jesprimi t-tħassib l-iktar serju 
tiegħu dwar l-użu ripetut ta' aġent nervin kimiku kontra ċittadini Russi, li jirrifletti l-każ 
ta' Sergei Skripal fl-2018; ifakkar li l-użu ta' armi kimiċi taħt kwalunkwe ċirkostanza 
jikkostitwixxi reat kundannabbli skont id-dritt internazzjonali, b'mod partikolari skont il-
Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi;

2. Jiddikjara l-konvinzjoni tiegħu li dan l-attentat ta' qtil ta' Alexei Navalny kien immirat 
biex isikket wieħed mill-aktar attivisti u politiċi tal-oppożizzjoni Russi influwenti kontra 
l-korruzzjoni, biex jiskoraġġixxi aktar esponiment ta' korruzzjoni serja fir-reġim u biex 
jiskoraġġixxi l-oppożizzjoni politika fil-pajjiż b'mod ġenerali, b'mod partikolari bil-ħsieb 
li jinfluwenza l-elezzjonijiet lokali u reġjonali tar-Russja tal-11 sat-13 ta' Settembru;

3. Iħeġġeġ lill-gvern Russu jinvestiga malajr, bir-reqqa u b'mod trasparenti dan ir-reat 
kontra ċittadin Russu li kien avvelenat fit-territorju Russu permezz ta' aġent nervin 
kimiku żviluppat mill-Unjoni Sovjetika u aktar tard mill-Federazzjoni Russa u 
aċċessibbli biss għas-servizzi militari u tal-intelligence Russi;

4. Jistieden lill-awtoritajiet Russi jressqu quddiem il-ġustizzja u jżommu responsabbli 
kemm l-awturi ta' dan l-att imprudenti kif ukoll il-persuni responsabbli biex jiffaċilitawh 
billi jipprovdu lill-awturi tar-reat bl-aġent nervin kimiku, u jikkooperaw bis-sħiħ mal-
OPCW biex jiżguraw investigazzjoni internazzjonali imparzjali;

5. Jistieden lill-awtoritajiet Russi jtemmu l-fastidju, l-intimidazzjoni, il-vjolenza u r-
ripressjoni tal-avversarji politiċi tagħhom billi jtemmu l-impunità prevalenti li diġà 
wasslet għat-telf ta' ħajjiet ta' ħafna ġurnalisti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
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politiċi tal-oppożizzjoni, u jiżguraw li dawn ikunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet leġittimi 
u utli tagħhom mingħajr biża' għal ħajjithom jew għal ħajjet il-membri tal-familja jew il-
ħbieb tagħhom;

6. Jenfasizza li l-Federazzjoni Russa, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-
Organizzazzjoni għas-Sigurtá u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, ħadet l-impenn li tirrispetta 
d-drittijiet fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u mal-istat tad-dritt kif minqux fil-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u l-Patt Internazzjonali 
dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR);

7. Jissottolinja d-dmir tal-Federazzjoni Russa, bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU, li tirrispetta d-dritt internazzjonali, il-ftehimiet u l-konvenzjonijiet rilevanti, u li 
tikkonforma bis-sħiħ mal-impenji internazzjonali tagħha, inkluża l-kooperazzjoni mal-
OPCW fl-investigazzjoni ta' kwalunkwe ksur tal-Konvenzjonijiet dwar l-Armi Kimiċi;

8. Ifaħħar lir-RGħ/VP għar-rwol attiv tiegħu fil-kundanna tal-avvelenament tas-Sur 
Navalny bl-aktar mod qawwi possibbli u jilqa' l-isforzi u l-kontributi tal-Presidenza 
Ġermaniża biex tiddefinixxi rispons komuni tal-UE; jistieden lill-Kunsill ikompli 
jagħmel pressjoni fuq il-Federazzjoni Russa biex tinvestiga l-attentat ta' qtil 
b'avvelenament ta' Alexei Navalny; jistieden lill-Kunsill Affarijiet Barranin jieħu 
pożizzjoni attiva dwar din il-kwistjoni fil-laqgħa tiegħu tal-21 ta' Settembru;

9. Jilqa' d-diskussjoni li għaddejja fost l-Istati Membri dwar miżuri restrittivi possibbli 
b'reazzjoni għan-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-Federazzjoni Russa fl-isforzi 
internazzjonali mmirati lejn l-investigazzjoni tal-avvelenament ta' Alexei Navalny 
permezz tal-użu ta' arma kimika bi ksur tad-dritt internazzjonali; jirrikonoxxi li l-gvern 
Ġermaniż indika r-rieda tiegħu li jerġa' jikkunsidra l-appoġġ tiegħu għan-Nord Stream 2 
fid-dawl ta' dan it-tentattiv ta' qtil;

10. Jappella għall-impożizzjoni ta' sanzjonijiet kontra l-individwi kollha li huma 
responsabbli għal dan ir-reat kundannabbli; jistieden lill-Kummissjoni u lir-RGħ/VP 
jagħmlu operazzjonali u jimplimentaw malajr ir-reġim ta' sanzjonijiet tal-UE dwar id-
drittijiet tal-bniedem;

11. Jistieden lis-SEAE mmexxi mir-Rappreżentant Għoli/Viċi President jiżgura koeżjoni 
kontinwa madwar il-ħames prinċipji gwida tal-politika tal-UE b'rabta mar-Russja u 
jiżviluppa strateġija komprensiva ġdida dwar ir-Russja, b'pożizzjoni soda u bbażata fuq 
il-prinċipji, fuq il-ħtieġa li jiġu rrispettati d-dritt internazzjonali u l-istandards tad-
drittijiet tal-bniedem u mmirata lejn it-tisħiħ tal-paċi u s-sigurtà;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati 
Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-OSKE u lill-President, il-Gvern u l-Parlament tal-
Federazzjoni Russa.



6/6 RE\1213215MT.docx

MT


