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B9-0283/2020
Az Európai Parlament állásfoglalása az oroszországi helyzetről: Alekszej Navalnij
megmérgezése
(2020/2777(RSP))
Az Európai Parlament,
–

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ),

–

tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–

tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai
egyezményre (az emberi jogok európai egyezménye),

–

tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–

tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az összes olyan emberi
jogi egyezményre, amelynek Belarusz részes fele,

–

tekintettel az Oroszországi Föderáció alkotmányára, különösen az emberek és polgárok
jogairól és szabadságairól szóló 2. fejezetre,

–

tekintettel a Külügyi Bizottság által tartott 2020. szeptember 10-i meghallgatásra,

–

tekintettel a vegyifegyver-tilalmi egyezményre,

–

tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.

mivel 2020. augusztus 20-án Alekszej Navalnij, a Jövő Oroszországa párt vezetője
kórházba került, súlyos, bár stabil állapotban, miután mérgezést szenvedett, amelyet
politikai indíttatású támadásnak tartanak;

B.

mivel 2020. augusztus 22-én Alekszej Navalnijt evakuáló mentőrepülőgéppel Berlinbe
szállították, és orvosilag indukált kómába helyezték;

C.

mivel 2020. szeptember 2-án a német kormány klinikai és toxikológiai vizsgálatot
követően bejelentette, hogy Alekszej Navalnijt katonai célú Novicsok idegméreggel
mérgezték meg;

D.

mivel ugyanebből a méregcsaládból származó idegmérget használtak Szergej Szkripal
és Julia Szkripal megmérgezésére az EU területén; mivel a brit hatóságok két orosz
állampolgárt gyanúsítottak a Szkripal-mérgezéssel, akik az Alekszander Petrov és
Ruszlan Bosirov neveket használták, és azt állították, hogy az orosz katonai hírszerzés
(GRU) aktív tisztjei;

E.

mivel az Oroszországi Föderáció az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az emberi
jogok európai egyezménye kötelezettségei értelmében, valamint az Európa Tanács és az
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet teljes jogú tagjaként elkötelezte magát
a demokrácia alapelvei, a jogállamiság, az alapvető szabadságok és az emberi jogok
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tiszteletben tartása mellett;
F.

mivel a vegyi fegyverek bárki által bármilyen körülmények között történő bevetése
teljes mértékben elfogadhatatlan, és egyértelműen sérti a vegyifegyver-tilalmi
egyezményt, a nemzetközi jogot, továbbá biztonsági fenyegetést jelent mindannyiunk
számára, és aláássa a szabályokon alapuló nemzetközi rendet;

G.

mivel az orosz hatóságok és politikai vezetés elnyomó és önkényuralmi rezsimet tart
fenn saját polgáraival, a civil társadalommal, a politikai ellenzékkel és a médiában
dolgozókkal szemben, akiket gyakran zaklatnak, megfigyelnek, fizikai támadásoknak,
fenyegetéseknek, razziáknak, irodáik és otthonaik átkutatásának, rágalmazási
kampányoknak, bírósági zaklatásnak, önkényes fogva tartásnak és rossz bánásmódnak
tesznek ki, valamint megsértik a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a gyülekezés
szabadságához való jogukat;

H.

mivel a tekintélyelvű uralom kiépítése Oroszországban negatív hatást gyakorolt az EU
és Oroszország közötti kapcsolatokra, valamint Európa és a világ stabilitására, és arra
kényszerítette az EU-t és a tagállamokat, hogy Putyin Oroszországával szemben
fokozottan közös és stratégiai megközelítést alkalmazzanak;

I.

mivel az Alekszej Navalnij elleni mérgezés a Putyin Oroszországa által tanúsított
magatartás azon mintájának része, amely számos vezető ellenzéki személyiséget,
újságírót, aktivistát és külföldi vezetőt érintett, többek között – de nem kizárólag –
Borisz Nyemcovot (ellenzéki politikus), Anna Politkovszkaját (újságíró és civil
aktivista), Szergej Protazanovot (egy ellenzéki újság munkatársát), Alexander
Litvinyenkót (átállt ügynököt) és Viktor Juscsenkót (a harmadik ukrán elnököt);

J.

mivel az állam által támogatott gyilkosságok és az ellenzéki vezetők fizikai
megsemmisítése – például Borisz Nyemcov esetében – büntetlenül maradt, és e
felháborító bűncselekmények elkövetésével vádolt személyeket a Kreml kitüntette;

K.

mivel a nyugati demokráciák reakciói e gyilkosságokra és az Oroszországi Föderáció
egyéb agresszív lépéseire nem voltak elegendőek ahhoz, hogy visszatartsák a Kremlt
ellenséges és elnyomó politikáinak folytatásától;

L.

mivel az alelnök/főképviselő kijelentette, hogy az Európai Unió a lehető
leghatározottabban elítéli a mérgezést, míg a NATO felszólította Oroszországot, hogy a
Novicsok idegméreg programjáról tájékoztassa a nemzetközi megfigyelőket, és
ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország tartsa be a vegyifegyver-tilalmi egyezmény
szerinti kötelezettségvállalásait;

1.

határozottan elítéli az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető ellen irányuló erőszakot;

2.

együttérzését fejezi ki Navalnij úr családjának, és bízik a gyors és teljes felépülésében;

3.

megmérgezését az Oroszországi Föderáció demokráciája és politikai pluralitása elleni
támadásnak tekinti;

4.

az ügyre adott közös és megfelelő nemzetközi válaszra szólít fel; hangsúlyozza, hogy
Navalnij megmérgezése nem minősíthető az Oroszországi Föderáció belügyének, mivel
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ez a bűncselekmény sérti a nemzetközi jogot;
5.

elítéli az Oroszország által kifejlesztett bármely típusú katonai célú idegméreg offenzív
használatát, és hangsúlyozza, hogy az elmúlt években nem ez az első alkalom, hogy
Oroszország idegmérget használ a másként gondolkodók és ellenzékiek ellen;

6.

sürgeti az Európai Tanácsot, hogy fogadjon el korlátozó intézkedéseket azokkal
szemben, akik felelősek a vegyi fegyverek használatáért és elterjedéséért;

7.

helyteleníti és elítéli a Kreml hibrid hadviselési taktikáját, és felszólítja a Tanácsot,
hogy akadályozza Oroszország SWIFT-rendszerhez való hozzáférését, és vezessen be
további célzott szankciókat;

8.

megismétli a vitatott Északi Áramlat 2 vezetékkel kapcsolatos álláspontját, amely
politikai projekt célja az EU orosz gázellátástól való függőségének növelése, és
veszélyezteti az EU belső piacát, mivel nem áll összhangban sem az uniós
energiapolitikával, sem stratégiai érdekeinkkel, ezért azt le kell állítani; felhívja az uniós
intézményeket és a tagállamokat, különösen azokat, amelyek részt vesznek a vitatott
gázvezeték-projektben, hogy tartsanak ki a fenti álláspont mellett a szolidaritás és az
agresszív orosz politikák elleni tiltakozás szellemében, és tegyenek meg minden
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák a Kreml e stratégiai
projektjét;

9.

aggályosnak tartja azokat az alkotmánymódosításokat, amelyeket a közelmúltban egy
vitatható népszavazáson fogadtak el; úgy véli, hogy az Oroszországi Föderáció
alkotmányának ilyen jellegű módosítása újabb aggasztó fejlemény, amely bizonyítja,
hogy a Kreml továbbra is elnyomó politikát folytat az orosz civil társadalommal
szemben, és szándéka, hogy domináns pozícióját kiterjessze a posztszovjet országokra;

10.

azon a véleményen van, hogy az Oroszországi Föderáció elnyomó belpolitikájára és
világszerte – többek között Ukrajnában, Belaruszban, Grúziában, Szíriában és Líbiában
– folytatott agresszív fellépésére tekintettel a demokratikus nyugatnak meg kell
erősítenie politikáit, és határozottabb lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy
megfelelően reagáljon az előttünk álló kihívásokra;

11.

sürgeti a mérgezés nemzetközi kivizsgálását a vegyi fegyverek használatának
büntetlensége elleni nemzetközi partnerség égisze alatt, és ismételten hangsúlyozza az
Oroszországi Föderáció azirányú felelősségét, hogy átlátható, gyors és hatékony
nyomozati támogatást nyújtson a támadásért felelős személyek kilétének
megállapításához, és minden szükséges segítséget megadjon a bíróság elé állításukhoz;

12.

sürgeti az orosz hatóságokat, hogy biztosítsák az elszámoltathatóságot nemcsak
Navalnij esetében, hanem azon egyéb esetekben is, amikor fennáll a gyanú, hogy az
áldozatot Putyin rezsimje mérgezte vagy gyilkolta meg;

13.

felhívja a nemzetközi közösséget, hogy a Magnyickij-törvényre tekintettel tegye meg a
megfelelő jogi lépéseket és használja fel az összes rendelkezésre álló jogi eszközt az
ellenzéki politikusok és polgári aktivisták elleni támadások megelőzése és megállítása
érdekében;
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14.

úgy véli, hogy az ilyen fellépéseknek valószínűleg az a célja, hogy felszámolják a
polgári és politikai aktivizmust az Oroszországi Föderációban;

15.

újólag megerősíti, hogy az EU-nak teljes szolidaritást kell tanúsítania az orosz civil
társadalommal, és fel kell használnia az emberi jogok megsértésével kapcsolatos
szankciók európai rendszerét a súlyos emberi jogi jogsértések elkövetőinek
szankcionálására, továbbá felhívja a Tanácsot, hogy haladéktalanul folytassa az ezzel
kapcsolatos munkáját; hangsúlyozza, hogy az emberi jogi jogsértések elkövetői nem
kaphatnak uniós vízumokat, és vagyonnal sem rendelkezhetnek az uniós tagállamokban;

16.

sürgeti az Oroszországi Föderációt, hogy mihamarabb tegyen lépéseket a nemzetközi
közösség által felvetett kérdések tisztázására, továbbá haladéktalanul és teljes körűen
tájékoztassa a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet a Novicsok-programjáról;

17.

felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy továbbra is kövesse szoros figyelemmel
Navalnij megmérgezésének ügyét és annak oroszországi következményeit mindaddig,
amíg a felelősöket bíróság elé nem állítják;

18.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az elnöki végrehajtó hivatalnak, az Orosz
Föderáció külügyminisztériumának és az Orosz Állami Dumának.
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