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Uznesenie Európskeho parlamentu o zatknutí Alexeja Navaľného
(2021/2513(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o prípade Alexeja Navaľného, najmä 
na uznesenie zo 17. septembra 2020 o situácii v Rusku, otrave Alexeja Navaľného1,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene EÚ z 18. januára 2021 
k zatknutiu Alexeja Navaľného po jeho návrate do Ruska a na vyhlásenie z 3. septembra 
2020 k jeho otráveniu,

– so zreteľom na vyhlásenia PK/VP z 2. septembra a z 24. augusta 2020 o otrávení 
Alexeja Navaľného,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie z 18. januára 2021 
o zadržaní Alexeja Navaľného v Moskve,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 1. októbra 2020,

– so zreteľom na výsledok zasadnutia Rady pre zahraničné veci z 12. októbra 2020 a 
politickú dohodu o uložení reštriktívnych opatrení voči osobám spojeným s pokusom 
o vraždu Alexeja Navaľného,

– so zreteľom na článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a na článok 
7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorých je Rusko 
zmluvnou stranou,

– so zreteľom na Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických 
zbraní a o ich zničení (Dohovor o chemických zbraniach), ktorého je Rusko zmluvnou 
stranou,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, ktorého zmluvnou stranou je 
Rusko, a najmä na jeho článok 6,

– so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, najmä na jej článok 2, a na medzinárodné 
záväzky v oblasti ľudských práv, ktoré sa Rusko zaviazalo plniť ako člen Organizácie 
Spojených národov, Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
(OBSE),

– so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí skupiny G7 z 8. septembra 2020 
o otrávení Alexeja Navaľného,

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0232.
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– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Alexej Navaľný, najznámejší ruský protikorupčný aktivista a opozičný politik, 
bol zatknutý po svojom návrate do Ruska, a to po podstúpení naliehavej liečby a 
rehabilitácie v nadväznosti na pokus o atentát na neho so zakázanou chemickou 
nervovoparalytickou látkou;

B. keďže 20. augusta 2020 Alexej Navaľný na palube ruského vnútroštátneho letu upadol 
do kómy, v nemocnici v ruskom meste Omsk mu bola poskytnutá núdzová starostlivosť 
v reakcii na podozrenie z otravy a keď ruské laboratóriá nepotvrdili otravu, na žiadosť 
jeho rodiny bol prevezený na ďalšiu lekársku starostlivosť v nemocnici v Charité 
v Berlíne, kde bol od 22. augusta do 22. septembra;

C. keďže v nemocnici Charité mu bola diagnostikovaná závažná otrava a keďže 
toxikologická analýza, ktorú vykonalo niekoľko špecializovaných laboratórií 
v Nemecku, vo Francúzsku a vo Švédsku, ako aj Organizácia pre zákaz chemických 
zbraní (OPCW), potvrdila, že Alexej Navaľný bol otrávený vojenskou chemickou 
nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok, ktorú vyvíjal Sovietsky zväz a neskôr 
Ruská federácia;

D. keďže podľa Dohovoru o chemických zbraniach sa akékoľvek otrávenie jednotlivca 
za použitia nervovoparalytickej látky považuje za použitie chemických zbraní a keďže 
použitie chemických zbraní kýmkoľvek za akýchkoľvek okolností predstavuje závažné 
porušenie medzinárodného práva a medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv;

E. keďže EÚ spolu s medzinárodnými partnermi vyzvala ruské orgány, aby dôkladne 
vyšetrili pokus o vraždu Alexeja Navaľného s použitím zakázanej chemickej 
nervovoparalytickej látky, plne spolupracovali s OPCW s cieľom zabezpečiť nestranné 
medzinárodné vyšetrovanie a postavili zodpovedné osoby pred súd; keďže doteraz 
nedošlo k žiadnemu takémuto dôkladnému a nestrannému vyšetrovaniu zo strany 
ruských orgánov a Rusko výslovne zamietlo všetky výzvy na takéto vyšetrovanie;

F. keďže EÚ vzhľadom na to, že Rusko danú záležitosť nevyšetruje ani nespolupracuje 
s OPCW, 15. októbra 2020 uložila sankcie voči šiestim ruským štátnym príslušníkom a 
jednému subjektu zapojeným do tohto trestného činu;

G. keďže vyšetrovanie vedené nezávislou výskumnou platformou Bellingcat za účasti 
Alexeja Navaľného naznačuje, že neúspešný pokus o vraždu koordinovala Ruská 
federálna bezpečnostná služba (FSB), ktorá vedie program chemických zbraní, ktorý je 
podľa medzinárodného práva nezákonný;

H. keďže pokus o vraždu Alexeja Navaľného sa uskutočnil pred ruskými miestnymi a 
regionálnymi voľbami v septembri 2020, čo vyvoláva mimoriadne znepokojenie, pokiaľ 
ide o stav demokracie, základných slobôd a ľudských práv v krajine 
pred parlamentnými voľbami v roku 2021;

I. keďže 17. januára 2021 bol Alexej Navaľný zatknutý ihneď pri svojom návrate 
do Ruska po príchode na moskovské letisko Šeremetevo, a to na základe obvinenia, 
že jeho pobyt v zahraničí na účely naliehavej liečby v nadväznosti na pokus o jeho 
vraždu otrávením predstavuje porušenie podmienok podmienečného trestu z roku 2014; 
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keďže jeho okamžité zatknutie podporuje domnienku, že útoky na jeho život a slobodu 
súvisia s jeho politickým angažovaním a kampaňou za boj proti korupcii;

J. keďže Alexejovi Navaľnému bolo v deň nasledujúci po jeho zatknutí na 
improvizovanom vypočutí na policajnej stanici, kde bol zadržiavaný, nariadené, 
aby zostal vo väzbe počas 30 dní; keďže tím jeho obhajcov nedostal žiadne predbežné 
oznámenie o tomto súdnom pojednávaní a nebol mu umožnený prístup do súdnej 
miestnosti; keďže ak sa vyhovie žiadosti Federálnej väzenskej služby (FSIN) o zmenu 
jeho podmienečného trestu, Alexejovi Navaľnému hrozí tri a pol roka väzenia;

1. vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Alexeja Navaľného a dôrazne 
odsudzuje jeho okamžité svojvoľné zatknutie a trest odňatia slobody v súdnych 
konaniach, ktoré nespĺňali základné normy právneho štátu vrátane nezávislosti 
súdnictva, práva na spravodlivý proces a práva na obhajobu;

2. vyzýva na prepustenie všetkých ostatných osôb zatknutých v deň návratu Alexeja 
Navaľného do Ruska v nedeľu 17. januára a v súvislosti s týmto návratom, či už ide 
o novinárov, ľudí, s ktorými spolupracuje, alebo občanov, ktorí mu prejavujú podporu;

3. dôrazne odsudzuje jeho zatknutie ako ďalší cynický pokus o umlčanie jedného 
z najvplyvnejších ruských aktivistov v oblasti boja proti korupcii a výrazného 
opozičného politika, ktorý si získal veľkú pozornosť verejnosti za svoju odvahu 
pri odhaľovaní závažnej korupcie režimu a pri návrate do svojej vlasti po tom, ako sa 
stal cieľom pokusu o vraždu, ktorý spáchali osoby používajúce zakázanú chemickú 
nervovoparalytickú látku, ku ktorej majú prístup len ruské vojenské a spravodajské 
služby;

4. opätovne pripomína rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorých viaceré 
ruské súdne konania proti Alexejovi Navaľnému vrátane uvedeného konania v roku 
2014 porušili jeho práva, boli politicky motivované a zamerané na potlačenie 
politického pluralizmu; dôrazne preto odmieta použitie predchádzajúcich rozsudkov 
súdu ako zámienky na opätovné zatknutie Alexeja Navaľného pri jeho návrate 
do Moskvy po podstúpení naliehavej liečby v zahraničí v nadväznosti na pokus o jeho 
vraždu otrávením;

5. opakuje, že dôrazne odsudzuje pokus o vraždu Alexeja Navaľného, ktorý bol otrávený 
vojenskou chemickou nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok, a vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad týmto opakovaným použitím chemickej nervovoparalytickej 
látky proti ruským občanom, ku ktorému došlo aj v prípade Sergeja Skripaľa v roku 
2018; pripomína, že použitie chemických zbraní za akýchkoľvek okolností predstavuje 
podľa medzinárodného práva, najmä podľa Dohovoru o chemických zbraniach, 
odsúdeniahodný trestný čin, ktorý sa preto musí vyšetriť na medzinárodnej úrovni;

6. vyjadruje presvedčenie, že pokus o vraždu Alexeja Navaľného a jeho okamžité 
zatknutie pri návrate do Ruska sú zamerané na odrádzanie od ďalšieho odhaľovania 
závažnej korupcie režimu a na zastrašovanie politickej opozície v krajine 
vo všeobecnosti, najmä vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa 
uskutočnia na jeseň 2021;

7. vyzýva ruské orgány, aby ukončili obťažovanie, zastrašovanie, násilie a represie voči 
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svojim politickým oponentom tým, že skoncujú s prevažujúcou beztrestnosťou, ktorá 
už zapríčinila smrť mnohých novinárov, obhajcov ľudských práv a opozičných 
politikov, a aby zabezpečili, že títo ľudia budú môcť vykonávať legitímne a užitočné 
činnosti bez strachu o svoje životy alebo životy svojich rodinných príslušníkov alebo 
priateľov;

8. naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby dodržiavala zásady demokracie a právneho 
štátu, a zdôrazňuje, že Ruská federácia sa ako člen Rady Európy a OBSE zaviazala 
dodržiavať základné slobody, ľudské práva a zásady právneho štátu zakotvené 
v Európskom dohovore o ľudských právach, v Medzinárodnom pakte o občianskych 
a politických právach a v ďalších medzinárodných zmluvách a dohovoroch;

9. naďalej nalieha na ruskú vládu, aby dôkladne a transparentne a bez ďalšieho odkladu 
vyšetrila tento trestný čin proti ruskému občanovi, ktorý bol na ruskom území otrávený 
chemickou nervovoparalytickou látkou prístupnou len ruským vojenským 
a spravodajským službám;

10. opätovne potvrdzuje svoju výzvu adresovanú ruským orgánom, aby postavili pred súd a 
brali na zodpovednosť páchateľov tohto bezohľadného činu, ako aj osoby zodpovedné 
za jeho uľahčenie tým, že páchateľom poskytli chemickú nervovoparalytickú látku;

11. zdôrazňuje povinnosť Ruskej federácie ako člena Bezpečnostnej rady OSN dodržiavať 
medzinárodné právo a príslušné dohody a dohovory a plne dodržiavať svoje 
medzinárodné záväzky vrátane spolupráce s organizáciou OPCW pri vyšetrovaní 
akéhokoľvek porušenia Dohovoru o chemických zbraniach;

12. víta, že Rada prijala reštriktívne opatrenia proti šiestim fyzickým osobám a jednému 
subjektu zapojeným do pokusu o vraždu Alexeja Navaľného; vyzýva Radu, aby naďalej 
vyvíjala tlak na Ruskú federáciu, aby tento pokus o vraždu vyšetrila a brala jeho 
páchateľov na zodpovednosť; naliehavo vyzýva Radu, aby v prípade, že Alexej 
Navaľný nebude prepustený, využila všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, s cieľom 
zabezpečiť jeho rýchle prepustenie, a to vrátane uvažovania o uložení dodatočných 
cielených reštriktívnych opatrení v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti 
ľudských práv voči všetkým osobám, ktoré sa priamo podieľali na útokoch voči nemu 
alebo nesú za ne zodpovednosť;

13. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť pod vedením vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu Komisie, aby zabezpečila nepretržitú súdržnosť v súvislosti 
s piatimi hlavnými zásadami politiky EÚ voči Rusku a vypracovala novú komplexnú 
stratégiu voči Rusku s pevnou a zásadovou pozíciou, ktorá bude založená na potrebe 
dodržiavať medzinárodné právo a normy v oblasti ľudských práv a bude zameraná 
na posilňovanie mieru a bezpečnosti a na podporu demokracie a právneho štátu;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii 
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej 
federácie.


