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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-arrest ta' Alexei Navalny
(2021/2513(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-każ ta' Alexei Navalny, 
b'mod partikolari dik tas-17 ta' Settembru 2020, dwar is-sitwazzjoni fir-Russja, l-
avvelenament ta' Alexei Navalny1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-18 ta' Jannar 2021 mill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà (VP/RGħ) f'isem l-UE dwar l-arrest ta' Alexei Navalny hekk kif irritorna fir-
Russja, u dik tat-3 ta' Settembru 2020 dwar l-avvelenament tiegħu,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mill-VP/RGħ tat-2 ta' Settembru u l-24 ta' 
Awwissu 2020 dwar l-avvelenament ta' Alexei Navalny,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-18 ta' Jannar 2021 mill-President tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar id-detenzjoni ta' Alexei Navalny f'Moska,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-1 ta' Ottubru 2020,

– wara li kkunsidra l-eżitu tal-Kunsill Affarijiet Barranin tat-12 ta' Ottubru 2020 u l-
ftehim politiku milħuq dwar l-impożizzjoni ta' miżuri restrittivi fil-konfront ta' dawk 
konnessi mat-tentattiv ta' qtil ta' Alexei Navalny,

– 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 tagħhom ir-
Russja hija parti,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-
Ħażna u l-Użu ta' Armi Kimiċi u dwar il-Qerda tagħhom (il-Konvenzjoni dwar l-Armi 
Kimiċi), li tagħha r-Russja hija parti,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li tagħha r-
Russja hija parti, u b'mod partikolari l-Artikolu 6 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni Russa, b'mod partikolari l-Kaptiolu 2 
tagħha, u l-obbligi internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem li r-Russja 
impenjat ruħha li tirrispetta bħala membru tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-Kunsill tal-Ewropa 
u tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE),

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

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0232.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi Alexei Navalny, l-aktar magħruf mill-attivisti Russi kontra l-korruzzjoni u figura 
politika tal-oppożizzjoni, ġie arrestat mar-ritorn tiegħu lejn ir-Russja, insegwitu ta' 
trattament mediku urġenti u riabilitazzjoni wara tentattiv ta' qtil b'aġent nervin kimiku 
pprojbit;

B. billi fl-20 ta' Awwissu 2020 Alexei Navalny daħal f'koma meta kien fuq titjira interna 
Russa, irċieva kura ta' emerġenza għal avvelenament suspettat fi sptar fil-belt Russa ta' 
Omsk, u, meta l-laboratorji Russi ma kkonfermawx l-avvelenament, ġie evakwat bl-ajru 
fuq talba tal-familja tiegħu għal trattament mediku addizzjonali fl-isptar Charité f'Berlin 
mit-22 ta' Awwissu sal-22 ta' Settembru;

C. billi l-isptar Charité għamel dijanjożi ta' avvelenament serju, u billi l-analiżi 
tossikoloġika mwettqa minn diversi laboratorji speċjalizzati fil-Ġermanja, Franza u l-
Isvezja, kif ukoll mill-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi (OPCW), 
ikkonfermat li Alexei Navalny kien avvelenat b'aġent nervin kimiku ta' grad militari tal-
grupp "Novichok", żviluppat mill-Unjoni Sovjetika u, aktar tard, mill-Federazzjoni 
Russa;

D. billi, skont il-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi, l-avvelenament ta' individwu permezz 
tal-użu ta' aġent nervin jitqies użu ta' armi kimiċi u billi l-użu ta' armi kimiċi min-naħa 
ta' kwalunkwe persuna fi kwalunkwe ċirkostanza jikkostitwixxi ksur gravi tad-dritt 
internazzjonali u tal-istandards internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

E. billi l-UE, flimkien mas-sħab internazzjonali, talbet lill-awtoritajiet Russi jinvestigaw 
bir-reqqa t-tentattiv ta' qtil fuq Alexei Navalny bl-użu ta' aġent nervin kimiku pprojbit, 
jikkooperaw bis-sħiħ mal-OPCW biex jiżguraw investigazzjoni internazzjonali 
imparzjali, u jressqu lil dawk responsabbli quddiem il-ġustizzja; billi s'issa għadha ma 
saret l-ebda investigazzjoni bir-reqqa u imparzjali mill-awtoritajiet Russi u r-Russja 
rrifjutat b'mod espliċitu kwalunkwe appell għal investigazzjoni;

F. billi fil-15 ta' Ottubru 2020, l-UE, fin-nuqqas ta' kwalunkwe investigazzjoni Russa jew 
kooperazzjoni tal-pajjiż mal-OPCW, imponiet sanzjonijiet fil-konfront ta' sitt individwi 
Russi u entità waħda involuti fir-reat;

G. billi investigazzjoni mmexxija mill-pjattaforma ta' riċerka indipendenti Bellingcat, bl-
involviment ta' Alexei Navalny, tissuġġerixxi li t-tentattiv ta' qtil li ma rnexxiex ġie 
kkoordinat mis-Servizz Federali tas-Sigurtà Russu (FSB) u li dan tal-aħħar qed imexxi 
programm tal-armi kimiċi li huwa illegali fid-dritt internazzjonali;

H. billi l-fatt li l-attentat ta' qtil fuq Alexei Navalny seħħ fiż-żmien ta' qabel l-elezzjonijiet 
lokali u reġjonali tar-Russja f'Settembru 2020 jixħet dawl partikolarment inkwetanti fuq 
l-istat tad-demokrazija, il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż 
qabel l-elezzjonijiet parlamentari fl-2021;

I. billi fis-17 ta' Jannar 2021 Alexei Navalny ġie arrestat immedjatament mar-ritorn tiegħu 
fir-Russja wara li wasal fl-ajruport Sheremetyevo f'Moska, fuq l-akkuża li s-soġġorn 
tiegħu barra mill-pajjiż għal trattament mediku urġenti insegwitu tal-attentat ta' qtil 
permezz ta' avvelenament jikkostitwixxi ksur tat-termini ta' sentenza sospiża mill-2014; 
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billi l-arrest immedjat tiegħu jikkonferma l-ipoteżi li l-attakki fuq ħajtu u l-libertà tiegħu 
huma konessi mal-impenn politiku tiegħu u mal-kampanja tiegħu kontra l-korruzzjoni;

J. billi, fil-jum wara l-arrest tiegħu, Alexei Navalny ġie ordnat jibqa' fil-kustodja għal 30 
jum fi smigħ għal għarrieda fl-għassa tal-pulizija fejn kien qed jiġi detenut; billi t-tim 
tad-difiża tiegħu ma rċieva l-ebda avviż minn qabel dwar is-seduta tal-qorti u ma 
ngħatax aċċess għall-awla tal-qorti; billi, jekk tintlaqa' t-talba tas-Servizz Penitenzjarju 
Federali (FSIN) biex tinbidel is-sentenza sospiża tiegħu, Alexei Navalny qed jiffaċċja 
tliet snin u nofs ħabs;

1. Jappella għall-ħelsien immedjat u bla kundizzjonijiet ta' Alexei Navalny u jikkundanna 
bil-qawwa l-arrest arbitrarju immedjat u s-sentenza ta' kustodja tiegħu fl-ambitu tal-
proċedimenti legali li naqsu milli jissodisfaw l-istandards bażiċi tal-istat tad-dritt, 
inklużi l-indipendenza ġudizzjarja, id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għal avukat;

2. Jappella għall-ħelsien tal-persuni l-oħra kollha arrestati nhar il-Ħadd 17 ta' Jannar fil-
kuntest tar-ritorn ta' Alexei Navalny fir-Russja, kemm jekk huma ġurnalisti, persuni li 
jaħdem magħhom jew ċittadini li kienu qed juru appoġġ;

3. Jikkundanna bil-qawwa l-arrest tiegħu bħala tentattiv ċiniku addizzjonali biex jagħlaq 
ħalq wieħed mill-aktar attivisti influwenti kontra l-korruzzjoni u wieħed mill-aktar 
politiċi tal-oppożizzjoni vokali tar-Russja, li rċieva ħafna attenzjoni pubblika għall-
kuraġġ tiegħu kemm għall-esponiment ta' korruzzjoni serja fir-reġim kif ukoll għar-
ritorn f'pajjiżu wara attentat ta' qtil imwettaq minn persuni li użaw aġent nervin kimiku 
pprojbit li huwa aċċessibbli biss għas-servizzi militari u tal-intelligence Russi;

4. Ifakkar fis-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, li skonthom għadd ta' 
proċedimenti tal-qorti Russa kontra Alexei Navalny, inklużi l-proċedimenti tal-2014 
imsemmija hawn fuq, kisru d-drittijiet tiegħu, kienu politikament motivati u mmirati 
biex irażżnu l-pluraliżmu politiku; jirrifjuta bil-qawwa, għalhekk, l-użu tas-sentenzi 
ġudizzjarji preċedenti bħala pretest biex Alexei Navalny jerġa' jiġi arrestat mar-ritorn 
tiegħu f'Moska insegwitu ta' kura medika urġenti barra mill-pajjiż wara l-attentat tiegħu 
ta' qtil permezz ta' avvelenament;

5. Itenni bis-saħħa l-kundanna tiegħu tal-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 jfakkar fil-każ ta' Sergei Skripal fl-2018; ifakkar li l-użu ta' armi kimiċi 
f'kwalunkwe ċirkostanza jikkostitwixxi reat kundannabbli skont id-dritt internazzjonali, 
b'mod partikolari skont il-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi, u b'hekk dan irid jiġi 
investigat fuq livell internazzjonali;

6. Jiddikjara l-konvinzjoni tiegħu li t-tentattiv ta' qtil ta' Alexei Navalny u l-arrest 
immedjat tiegħu mar-ritorn tiegħu lejn ir-Russja għandhom l-għan li jiskoraġġixxu 
esponiment ulterjuri ta' korruzzjoni serja fir-reġim u li jiskoraġġixxu l-oppożizzjoni 
politika fil-pajjiż b'mod ġenerali, b'mod partikolari fid-dawl tal-elezzjonijiet 
parlamentari li ġejjin fil-ħarifa tal-2021;

7. 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 
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wasslet għat-telf ta' ħajjiet ta' ħafna ġurnalisti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u 
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;

8. Iħeġġeġ lill-Federazzjoni Russa tiddefendi l-prinċipji tad-demokrazija u l-istat tad-dritt, 
u jenfasizza li l-Federazzjoni Russa, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OSKE, 
impenjat ruħha li tirrispetta l-libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat 
tad-dritt kif minquxa fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, u trattati u konvenzjonijiet 
internazzjonali oħra;

9. Ikompli jħeġġeġ lill-Gvern Russu biex jinvestiga dan ir-reat kontra ċittadin Russu li 
kien avvelenat fit-territorju Russu minn aġent nervin kimiku aċċessibbli biss għas-
servizzi militari u tal-intelligence Russi, b'mod profond u trasparenti u mingħajr aktar 
dewmien;

10. Itenni l-appell tiegħu lill-awtoritajiet Russi biex iressqu quddiem il-ġustizzja u jżommu 
responsabbli kemm lill-awturi ta' dan l-att imprudenti kif ukoll lill-persuni responsabbli 
li ffaċilitawh billi provdew lill-awturi tar-reat bl-aġent nervin kimiku;

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

12. Jilqa' l-impożizzjoni tal-miżuri ristrettivi fil-konfront ta' sitt individwi u entità waħda 
involuti fl-attentat ta' assassinju ta' Alexei Navalny. jistieden lill-Kunsill ikompli 
jagħmel pressjoni fuq il-Federazzjoni Russa biex tinvestiga l-attentat ta' qtil u żżomm l-
awturi tiegħu responsabbli; iħeġġeġ lill-Kunsill, f'każ li Alexei Navalny ma jiġix 
rilaxxat, biex jeżerċita l-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tiegħu biex jiżgura l-ħelsien 
rapidu tiegħu, inkluża l-kunsiderazzjoni tal-impożizzjoni ta' miżuri restrittivi mmirati 
addizzjonali fil-qafas tar-Reġim Globali ta' Sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-Drittijiet tal-
Bniedem fil-konfront tal-individwi kollha li kienu involuti direttament fl-attakki fuqu 
jew li huma responsabbli għalihom;

13. Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna mmexxi mir-Rappreżentant 
Għoli/Viċi President biex jiżgura koeżjoni kontinwa madwar il-ħames prinċipji gwida 
tal-politika tal-UE fir-rigward tar-Russja u biex jiżviluppa strateġija komprensiva ġdida 
fil-konfront tar-Russja, b'pożizzjoni soda u fondata fuq prinċipji, ibbażata 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, u intiża sabiex tappoġġa d-demokrazija u l-istat tad-
dritt;

14. 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 lill-parlamenti tal-
Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-
Kooperazzjoni fl-Ewropa u lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Federazzjoni 
Russa.
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