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B9-0282/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Rusia: otrăvirea lui Alexei Navalnîi
(2020/2777(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile și recomandările sale anterioare referitoare la Rusia, în 
special Rezoluția sa din 13 martie 2014 referitoare la Rusia: condamnarea 
demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia1, recomandarea 
sa adresată Consiliului din 2 aprilie 2014 privind impunerea unor restricții comune la 
acordarea vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Serghei Magnițki2, precum 
și rezoluțiile sale din 15 ianuarie 2015 referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei 
Navalnîi3, din 12 martie 2015 referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris 
Nemțov, și la starea democrației în Rusia4, și din 6 aprilie 2017 referitoare la Rusia, 
arestarea lui Alexei Navalnîi și a altor protestatari5,

– având în vedere Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și 
folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (Convenția privind armele chimice), 
care interzice utilizarea, dezvoltarea, producerea, stocarea și transferul armelor chimice,

– având în vedere Constituția Rusă, în special articolul 29, care protejează libertatea de 
exprimare, precum și obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului pe care 
Rusia ca membru al Consiliului Europei, al Organizației pentru Securitate și Cooperare 
în Europa (OSCE) și al ONU s-a angajat să le respecte,

– având în vedere articolul 5 din Declarația universală a drepturilor omului și articolul 7 
din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care prevăd că nimeni 
nu va fi supus torturii sau tratamentelor ori pedepselor cu cruzime, inumane sau 
degradante și la care Federația Rusă este parte,

– având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului adoptată de 
Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1998,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Alexei Navalnîi s-a simțit rău, la 20 august 2020, în timpul unui zbor de la 
Tomsk la Moscova, prezentând semne de otrăvire; întrucât, după ce a fost transportat în 
Germania, guvernul german a anunțat oficial, la 2 septembrie, că analiza toxicologică 
efectuată de experți medicali și de un laborator specializat din Germania au dovedit fără 
putință de tăgadă că Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul 
Noviciok;

1 JO C 378, 9.11.2017, p. 250.
2 JO C 408, 30.11.2017, p. 43.
3 JO C 300, 18.8.2016, p. 2.
4 JO C 316, 30.8.2016, p. 126.
5 JO C 298, 23.8.2018, p. 56.
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B. întrucât Alexei Navalnîi se află la terapie intensivă într-un spital din Berlin, în stare 
gravă;

C. întrucât agenții neurotoxici din grupul Novichok au o concentrație  de uz militar, fiind 
dezvoltați de Uniunea Sovietică și Federația Rusă și utilizați de curând în atacul din 
martie 2018 împotriva fostului agent al serviciilor secrete ruse, Serghei Skripal, și a 
fiicei sale, Iulia, la Salisbury, Regatul Unit; întrucât atacul a dus, de asemenea, la 
moartea accidentală a lui Dawn Sturgess, rezident în Amesbury;

D. întrucât Federația Rusă, în calitate de membră cu drepturi depline al Consiliului 
Europei, semnatară a Declarației universale a drepturilor omului a ONU și a Convenției 
împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 
s-a angajat să respecte principiile democrației și statului de drept, libertățile 
fundamentale și drepturile omului; întrucât Uniunea Europeană a oferit în mod repetat 
asistență suplimentară și experiența sa în domeniu pentru a ajuta Rusia să se 
modernizeze și să-și respecte ordinea constituțională și de drept, în concordanță cu 
standardele Consiliului Europei;

E. întrucât producerea, stocarea și utilizarea armelor chimice și a precursorilor acestora 
sunt interzise în conformitate cu Convenția privind armele chimice, la care Federația 
Rusă este parte;

F. întrucât recenta tentativă de asasinare este doar cel mai recent exemplu de derapaj grav 
legat de protecția drepturilor omului și respectarea principiilor democratice convenite de 
comun acord și a statului de drept în Federația Rusă;

G. întrucât la 8 septembrie Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle 
Bachelet, a îndemnat guvernul Federației Ruse să efectueze o anchetă riguroasă, 
transparentă, independentă și imparțială sau să coopereze fără rezerve la o asemenea 
anchetă;

H. întrucât miniștrii de externe ai G7 au condamnat otrăvirea confirmată a lui Alexei 
Navalnîi și i-au cerut Rusiei să stabilească de urgență un climat de transparență totală în 
legătură cu persoanele responsabile de atac;

I. întrucât, potrivit Centrului pentru drepturile omului „Memorial”, în Federația Rusă sunt 
cel puțin 60 de deținuți politici, alții fiind persecutați fără a fi întemnițați;

J. întrucât, în perioada 25 iunie - 1 iulie 2020, Rusia a organizat în pripă în contextul 
pandemiei de COVID-19 un referendum privind reforma constituțională care, dacă este 
să ne luăm după centrul rus de monitorizare a alegerilor Golos, nu a respectat 
standardele rusești sau internaționale, fiind afectat de numeroase nereguli în perioada 
premergătoare votului, în timpul votului și în timpul numărării voturilor;

K. întrucât în Rusia nu există alegeri libere și corecte și întrucât partidele de opoziție și 
candidații lor sunt permanent persecutați, intimidați și împiedicați să participe la viața 
politică; întrucât, la 7 septembrie 2020, 13 candidați din partea partidului Yabloko au 
fost scoși din cursa electorală pentru Consiliul orașului Osinovo, motivul fiind 
participarea lor activă la mișcarea „Dioxinovo”, care se opune construirii unei instalații 
de incinerare; întrucât, în ziua următoare, trei candidați din orașul Yabloko pentru 
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consiliile municipale și parlamentele regionale – Ruslan Zinatullin, Irina Malțeva și 
Serghei Maksimenko – au avut apartamentele percheziționate și au fost chemați la un 
interogatoriu;

L. întrucât, conform raportului „Libertatea în lume în 2020”, în Rusia nu există niciun 
mijloc de comunicare independent și jurnaliștii ruși sunt amenințați, având parte de 
hărțuiri, intimidare, arestări și atacuri care le pun viața în pericol, precum și stigmatul de 
a fi etichetați agenți străini; întrucât, potrivit ONG-ului internațional Justice for 
Journalists, numărul de atacuri cibernetice și de amenințări împotriva jurnaliștilor a 
crescut de la 70 de incidente în 2017 la peste 160 în 2019; întrucât, la 23 iulie 2020, 
Dmitri Nizovțev, corespondent pentru Ștab Navnogo, un canal de știri de pe YouTube 
deținut de Alexei Navalnîi, a fost agresat la domiciliul său din orașul Habarovsk din 
estul Rusiei, după ce a transmis prin webstreaming protestele aflate în toi în oraș;

M. întrucât, atât pe plan intern, cât și în străinătate, Rusia desfășoară campanii de 
dezinformare și de propagandă de masă care vizează Uniunea Europeană și statele sale 
membre în efortul de a submina dezbaterea democratică și de a exacerba polarizarea 
socială, de a resuscita revizionismul istoric și de a-și îmbunătăți imaginea în contextul 
COVID-19;

1. condamnă în termenii cei mai duri tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnîi;

2. roagă Federația Rusă să investigheze temeinic și în mod transparent și imparțial 
tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnîi și să îi aducă în fața justiției pe vinovați, 
indiferent de numele responsabilului principal;

3. invită Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) să ancheteze utilizarea 
armelor chimice în otrăvirea lui Alexei Navalnîi și solicită guvernului rus să coopereze 
fără rezerve la anchetă, oferind OPCW informații prompte și complete privind 
programul său Noviciok; subliniază, în acest sens, decizia luată de OPCW în decembrie 
2019 de a adăuga agenții Novichok pe lista substanțelor controlate strict, decizie care a 
fost, de asemenea, sprijinită de Federația Rusă;

4. își exprimă solidaritatea deplină cu Alexei Navalnîi; condamnă încercările constante ale 
autorităților ruse de a-l reduce la tăcere pe Alexei Navalnîi și de a zădărnici eforturile 
organizației sale de conștientizare și combatere a corupției în instituțiile publice și în 
rândul reprezentanților și funcționarilor politici;

5. dacă instituțiile ruse nu se arată dispuse să colaboreze imediat, invită statele membre și 
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să utilizeze pe deplin instrumentele de 
care dispun, inclusiv aplicarea de măsuri restrictive, pentru a contracara utilizarea și 
proliferarea armelor chimice;

6. deplânge campaniile de dezinformare și propagandă tot mai intense ale Rusiei și 
subliniază importanța măsurilor de contracarare și demascare;

7. invită autoritățile ruse să pună capăt tuturor actelor de hărțuire, inclusiv la nivel judiciar, 
împotriva opozanților politici, jurnaliștilor și activiștilor politici și ai organizațiilor 
societății civile din Federația Rusă și să le garanteze acestora în orice situație 
posibilitatea de a-și desfășura activitățile legitime fără niciun fel de interferențe;
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8. reamintește că libertatea de opinie și exprimare este un drept, nu un privilegiu, și că 
acest drept, împreună cu drepturile la libertatea de întrunire pașnică și de asociere joacă 
un rol decisiv în apariția și existența unui sistem democratic funcțional;

9. reamintește cât este de important ca Rusia să respecte întru totul obligațiile de drept 
internațional care îi revin, în calitate de membru al Consiliului Europei și al 
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), precum și drepturile 
fundamentale ale omului și principiile statului de drept consacrate în Convenția 
europeană a drepturilor omului și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 
politice; reamintește că drepturile de vot ale Rusiei în cadrul Consiliului Europei au fost 
suspendate timp de cinci ani, până în iunie 2019, după ce a anexat ilegal Crimeea ; 
invită Consiliul Europei să suspende din nou drepturile de vot ale Federației Ruse, cât 
timp cazul Navalnîi nu este investigat corespunzător;

10. invită Consiliul, statele membre și Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să accelereze instituirea 
unui regim ambițios de sancțiuni în domeniul drepturilor omului sub forma unei Legi 
Magnițki europene;

11. invită statele membre, dacă autoritățile ruse nu fac o anchetă credibilă privind tentativa 
de asasinare a lui Alexei Navalnîi, să ia în considerare adoptarea unor noi măsuri 
restrictive împotriva Federației Ruse;

12. invită statele membre implicate să se retragă din proiectul gazoductului Nord Stream 2, 
în cazul în care Federația Rusă nu își îndeplinește obligația de a investiga imparțial și 
eficace cazul Alexei Navalnîi;

13. invită VP/ÎR și SEAE să aducă în discuție toate cazurile de persoane urmărite penal din 
motive politice în cadrul consultărilor UE-Rusia pe tema drepturilor omului, atunci când 
vor fi reluate, și să li se ceară reprezentanților Rusiei la aceste consultări un răspuns 
oficial pentru fiecare caz în parte; invită președinții Consiliului și Comisiei, precum și 
ÎR/VP să urmărească în continuare îndeaproape aceste cazuri, să aducă în discuție 
aceste probleme în cadrul diferitelor formate și reuniuni cu Rusia și să informeze 
Parlamentul cu privire la discuțiile purtate cu autoritățile ruse;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și 
președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.


