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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego
(2021/2513(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Aleksieja Nawalnego, a w 
szczególności rezolucję z 17 września 2020 r. w sprawie sytuacji w Rosji i próby 
otrucia Aleksieja Nawalnego1,

– uwzględniając oświadczenie z 18 stycznia 2021 r. w sprawie aresztowania Aleksieja 
Nawalnego po powrocie do Rosji, wydane w imieniu UE przez wiceprzewodniczącego 
Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, oraz oświadczenie z 3 września 2020 r. w sprawie próby otrucia go,

– uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela z 24 sierpnia i 2 września 2020 r. w sprawie próby otrucia Aleksieja 
Nawalnego,

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej z 18 stycznia 2021 
r., w sprawie zatrzymania Aleksieja Nawalnego w Moskwie,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 1 października 2020 r.,

– uwzględniając wyniki posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych z 12 października 
2020 r. oraz porozumienie polityczne osiągnięte w sprawie nałożenia środków 
ograniczających na osoby związane z próbą zabójstwa Aleksieja Nawalnego,

– uwzględniając art. 5 Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz art. 7 
Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, których Rosja jest stroną,

– uwzględniając Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i 
użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (konwencja o broni 
chemicznej), której Rosja jest stroną,

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka, której Rosja jest stroną, a w 
szczególności jej art. 6,

– uwzględniając konstytucję Federacji Rosyjskiej, a w szczególności jej art. 2, oraz 
międzynarodowe zobowiązania w zakresie praw człowieka, które Rosja podjęła jako 
członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),

– uwzględniając oświadczenie z 8 września 2020 r. w sprawie próby otrucia Aleksieja 
Nawalnego wydane przez ministrów spraw zagranicznych grupy G7,

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0232.
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– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że najbardziej znanego rosyjskiego działacza antykorupcyjnego i 
polityka opozycji Aleksieja Nawalnego aresztowano, gdy powrócił do Rosji po pilnym 
leczeniu i rehabilitacji po próbie zabicia go za pomocą zakazanego środka paralityczno-
drgawkowego;

B. mając na uwadze, że 20 sierpnia 2020 r. Aleksiej Nawalny zapadł w śpiączkę na 
pokładzie samolotu obsługującego rosyjski lot krajowy, poddano go natychmiastowemu 
leczeniu w rosyjskim mieście Omsk w związku z podejrzeniem otrucia, a gdy rosyjskie 
laboratoria nie potwierdziły otrucia, na wniosek rodziny przetransportowano go drogą 
powietrzną na dodatkowe leczenie w szpitalu Charité w Berlinie od 22 sierpnia do 22 
września;

C. mając na uwadze, że w szpitalu Charité zdiagnozowano poważne zatrucie oraz że 
analizy toksykologiczne przeprowadzone przez kilka wyspecjalizowanych laboratoriów 
w Niemczech, Francji i Szwecji, a także przez Organizację ds. Zakazu Broni 
Chemicznej (OPCW) potwierdziły, że Aleksieja Nawalnego próbowano otruć 
wojskowym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy nowiczoków, opracowanym 
przez Związek Radziecki, a następnie przez Federację Rosyjską;

D. mając na uwadze, że zgodnie z konwencją o zakazie broni chemicznej próby otrucia 
środkiem paralityczno-drgawkowym uznaje się za użycie broni chemicznej, a 
stosowanie broni chemicznej przez kogokolwiek w jakichkolwiek okolicznościach 
stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego i międzynarodowych 
standardów praw człowieka;

E. mając na uwadze, że UE – wraz z partnerami międzynarodowymi – wezwała władze 
rosyjskie, aby dokładnie zbadały próbę zabójstwa Aleksieja Nawalnego przy użyciu 
zakazanego środka paralityczno-drgawkowego, by w pełni współpracowały z OPCW w 
celu zapewnienia bezstronnego dochodzenia międzynarodowego oraz by postawiły 
winnych przed sądem; mając na uwadze, że do tej pory władze rosyjskie nie 
przeprowadziły tak gruntownego i bezstronnego dochodzenia, a Rosja wyraźnie 
odrzuca wszelkie wezwania do przeprowadzenia dochodzenia;

F. mając na uwadze, że 15 października 2020 r. – wobec braku rosyjskiego dochodzenia i 
współpracy z OPCW – Unia Europejska nałożyła sankcje na jeden podmiot i sześciu 
obywateli Rosji zamieszanych w tę zbrodnię;

G. mając na uwadze, że w dochodzeniu prowadzonym przez niezależną platformę 
badawczą Bellingcat z udziałem Aleksieja Nawalnego sugeruje się, że próbę zabójstwa 
koordynowała rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), która prowadzi 
niezgodny z prawem międzynarodowym program broni chemicznej;

H. mając na uwadze fakt, iż do próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego doszło w okresie 
kampanii przed wyborami lokalnymi i regionalnymi w Rosji we wrześniu 2020 r., co 
rzuca szczególnie niepokojące światło na stan demokracji, podstawowych wolności i 
praw człowieka w tym kraju przed wyborami parlamentarnymi w 2021 r.;

I. mając na uwadze, że Aleksieja Nawalnego aresztowano 17 stycznia 2021 r. tuż po 
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powrocie do Rosji, gdy przyleciał na moskiewskie lotnisko Szeremietiewo, pod 
zarzutem iż jego pobyt za granicą w celu pilnego leczenia po próbie zabójstwa przez 
otrucie stanowi naruszenie warunków wyroku w zawieszeniu z 2014 r.; mając na 
uwadze, że jego natychmiastowe aresztowanie potwierdza przypuszczenie, iż ataki na 
jego życie i wolność odnoszą się do jego zaangażowania politycznego i kampanii 
antykorupcyjnej;

J. mając na uwadze, że nazajutrz po aresztowaniu Aleksiejowi Nawalnemu nakazano – w 
trakcie zaimprowizowanego przesłuchania w komisariacie policji, w którym go 
zatrzymano – pozostanie w areszcie przez 30 dni; mając na uwadze, że jego obrońców 
nie powiadomiono z wyprzedzeniem o rozprawie sądowej ani nie wpuszczono na salę 
rozpraw; mając na uwadze, że jeżeli uwzględniony zostanie wniosek Federalnej Służby 
Penitencjarnej (FSIN) o zastąpienie zawieszonej kary, Aleksiejowi Nawalnemu grozi 
trzy i pół roku pozbawienia wolności;

1. wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego oraz 
zdecydowanie potępia jego nagłe i arbitralne aresztowanie i pozbawienie wolności w 
postępowaniu sądowym, które nie spełniało podstawowych standardów 
praworządności, w tym niezawisłości sądów, prawa do rzetelnego procesu sądowego 
ani prawa do obrońcy;

2. wzywa do uwolnienia wszystkich innych osób aresztowanych w dniu powrotu Aleksieja 
Nawalnego i w związku z jego powrotem do Rosji w niedzielę 17 stycznia, bez względu 
na to, czy są to dziennikarze, jego współpracownicy bądź popierający go obywatele;

3. zdecydowanie potępia aresztowanie A. Nawalnego jako dodatkową cyniczną próbę 
uciszenia jednego z najbardziej wpływowych działaczy antykorupcyjnych i śmiało 
wyrażających opinie polityków opozycji w Rosji, który spotkał się z dużą uwagą opinii 
publicznej ze względu na swoją odwagę zarówno w ujawnianiu przypadków poważnej 
korupcji w reżimie, jak i na powrót do kraju pochodzenia po próbie zabójstwa przy 
użyciu zakazanego środka paralityczno-drgawkowego, do którego dostęp mają 
wyłącznie rosyjskie służby wojskowe i wywiadowcze;

4. zwraca uwagę na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z 
którymi szereg rosyjskich postępowań sądowych przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu 
(w tym ww. postępowanie z  2014 r.) naruszyło jego prawa, było umotywowanych 
politycznie i miało na celu stłumienie pluralizmu politycznego; w związku z tym 
zdecydowanie odrzuca posługiwanie się wcześniejszymi wyrokami sądowymi jako 
pretekstem do aresztowania Aleksieja Nawalnego po powrocie do Moskwy po pilnym 
leczeniu za granicą w związku z próbą zabójstwa przez otrucie;

5. ponownie zdecydowanie potępia próbę zabójstwa Aleksieja Nawalnego, którego 
próbowano otruć bojowym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy nowiczoków, i 
wyraża głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się przypadkami stosowania środków 
paralityczno-drgawkowych przeciwko obywatelom rosyjskim, co przywołuje na myśl 
sprawę Siergieja Skripala z 2018 r.; przypomina, że użycie broni chemicznej w każdych 
okolicznościach stanowi haniebną zbrodnię w świetle prawa międzynarodowego, a w 
szczególności na mocy konwencji o zakazie broni chemicznej, i musi w związku z tym 
być przedmiotem międzynarodowego dochodzenia;
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6. wyraża przekonanie, że próba zabójstwa Aleksieja Nawalnego i jego natychmiastowe 
aresztowanie po powrocie do Rosji mają na celu zniechęcenie do dalszego ujawniania 
przypadków poważnej korupcji popełnianych przez reżim oraz, ogólnie, zniechęcenie 
opozycji politycznej w tym kraju, w szczególności w perspektywie zbliżających się 
wyborów parlamentarnych jesienią 2021 r.;

7. wzywa władze rosyjskie, aby zaprzestały nękania, zastraszania, przemocy i represji 
wobec przeciwników politycznych i położyły kres powszechnej bezkarności, która 
doprowadziła już do śmierci wielu dziennikarzy, obrońców praw człowieka i polityków 
opozycji, a także by zagwarantowały, że osoby takie są w stanie prowadzić legalną i 
użyteczną działalność bez strachu o własne życie lub życie członków rodziny i bliskich;

8. wzywa Federację Rosyjską, aby stała na straży zasad demokracji i praworządności, i 
podkreśla, że Federacja Rosyjska – jako członek Rady Europy oraz OBWE – 
zobowiązała się do przestrzegania podstawowych wolności, praw człowieka i 
praworządności zapisanych w Europejskiej konwencji praw człowieka, 
Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych oraz w innych traktatach 
i konwencjach międzynarodowych;

9. nadal wzywa rząd rosyjski, aby przeprowadził dokładne, przejrzyste i niezwłoczne 
dochodzenie w sprawie tej zbrodni przeciwko obywatelowi rosyjskiemu, którego otruto 
na terytorium Rosji środkiem paralityczno-drgawkowym dostępnym wyłącznie 
rosyjskim służbom wojskowym i wywiadowczym;

10. przypomina swój apel do władz rosyjskich o postawienie przed sądem i pociągnięcie do 
odpowiedzialności zarówno sprawców tego zuchwałego czynu, jak i osób 
odpowiedzialnych za jego ułatwienie przez dostarczenie sprawcom środka paralityczno-
drgawkowego;

11. podkreśla spoczywający na Federacji Rosyjskiej – jako członku Rady Bezpieczeństwa 
ONZ – obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego, właściwych umów i 
konwencji oraz pełnego przestrzegania podjętych przez nią zobowiązań 
międzynarodowych, w tym zobowiązania do współpracy z OPCW przy badaniu 
wszelkich przypadków naruszenia konwencji o broni chemicznej;

12. z zadowoleniem przyjmuje nałożenie przez Radę środków ograniczających na jeden 
podmiot i sześć osób zamieszanych w próbę zabójstwa Aleksieja Nawalnego; wzywa 
Radę do dalszego wywierania nacisku na Federację Rosyjską, aby ta zbadała próbę 
zabójstwa i pociągnęła sprawców do odpowiedzialności; wzywa Radę, aby w razie 
nieuwolnienia Aleksieja Nawalnego wykorzystała wszelkie dostępne jej środki w celu 
zapewnienia jego szybkiego zwolnienia, w tym by rozważyła nałożenie dodatkowych 
ukierunkowanych środków ograniczających – w ramach globalnego systemu sankcji UE 
za naruszenia praw człowieka – na wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w 
ataki na niego lub ponoszące za nie odpowiedzialność;

13. wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych pod zwierzchnictwem wysokiego 
przedstawiciela / wiceprzewodniczącego, aby zapewniała stałą spójność pięciu zasad 
przewodnich polityki UE wobec Rosji oraz by opracowała nową, stanowczą i opartą na 
zasadach kompleksową strategię wobec Rosji w oparciu o potrzebę poszanowania 
prawa międzynarodowego i standardów praw człowieka oraz mającą na celu 
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wzmocnienie pokoju i bezpieczeństwa i wspieranie demokracji i praworządności;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.


