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B9-0091/2021

Резолюция на Европейския парламент относно задържането на Алексей Навални
(2021/2513(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека от 15 
ноември 2018 г. (голям състав) по делото Навални с/у Русия (жалба № 29580/12 и 
четири други), в което се излага оплакването на жалбоподателя, че арестуването, 
задържането и административното му осъждане седем пъти през 2012 г. и 2014 г. 
са нарушили правата му и са били политически мотивирани (ЕСПЧ 390 (2018)),

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че г-н Навални, руски опозиционен политик, беше жертва на 
нападение с нервнопаралитично химическо вещество, принадлежащо към групата 
„Новичок“ – вещество, добавено към забранените вещества съгласно Конвенцията 
за забрана на химическото оръжие; като има предвид, че той беше отровен на 
руска територия и беше прехвърлен, със съгласието на руските органи, в 
германска болница;

Б. като има предвид, че след прекарани близо пет месеца в Германия, през които се 
възстановява от отравянето, г-н Навални беше задържан при пристигането си в 
Москва на 17 януари 2021 г.; като има предвид, че от 29 декември 2020 г. г-н 
Навални е в списъка на издирваните от Русия лица за нарушаване на условията на 
пробация, и като има предвид, че съдът в гр. Химки в околностите на Москва е 
разпоредил задържането на руския политик Алексей Навални за 30 дни;

В. като има предвид, че Европейският съд по правата на човека постанови, че 
седемте случая на арестуване на Навални между 2012 г. и 2014 г. нарушават 
правата му и изглежда са част от по-широки усилия „да се постави опозицията 
под контрол“; като има предвид, че съдът призова Русия да разшири обхвата на 
законните права на хората, които протестират мирно;

Г. като има предвид, че около 70 души, включително журналисти и няколко 
високопоставени поддръжници на Алексей Навални, са задържани във връзка с 
техните репортажи и подкрепата за г-н Навални при завръщането му в Русия;

Д. като има предвид, че Руската федерация, като член на Съвета на Европа и на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, е поела ангажимент да 
зачита основните свободи, правата на човека и принципите на правовата държава, 
залегнали в Европейската конвенция за правата на човека и Международния пакт 
за граждански и политически права;

1. изразява дълбоката си загриженост във връзка със задържането на Алексей 
Навални, изисква незабавното му освобождаване и призовава руските органи да 
гарантират неговата безопасност;
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2. призовава руските органи да изпълнят решението на Европейския съд по правата 
на човека и да оттеглят обвиненията срещу г-н Навални;

3. призовава за освобождаване на лицата, задържани за участието си в посрещането 
на г-н Навални на летище Внуково в Москва;

4. повтаря призива си към руските органи да разследват покушението срещу живота 
на Алексей Навални при пълна прозрачност и без по-нататъшно забавяне и да 
окажат сътрудничество на Организацията за забрана на химическото оръжие, 
когато се установяват международни познания за международните 
научноизследователски програми за нервнопаралитичните вещества от следващо 
поколение, като например „Новичок 2.0“, и да нарушат мълчанието си на 
международната сцена по отношение на тези биохимични оръжия; освен това 
призовава отговорните лица да бъдат изправени пред съда, независимо от техния 
политически и икономически статут; изразява загриженост относно броя на 
случаите на отравяне или на други форми на целенасочено убийство на настоящи 
и бивши руски граждани, било в самата Русия или извън нея, през последните две 
десетилетия; подчертава, че неподвеждането под отговорност на извършителите и 
липсата на правосъдие за жертвите и техните семейства е трудно да бъдат 
обяснени или обосновани; призовава Русия незабавно да прекрати 
безнаказаността за такива случаи и да гарантира сигурността на своите граждани;

5. подкрепя работата на активистите за борба с корупцията и руското гражданско 
общество за разследване, документиране и разкриване на корупцията на 
високопоставени правителствени служители, чиито действия противоречат на 
интересите на руската държава и нейния народ;

6. отново изразява своята загриженост относно свиващото се пространство на 
извънпарламентарната опозиция и гражданското общество в Русия; призовава 
руските органи да гарантират, че руските граждани са в състояние да извършват 
своите легитимни и полезни дейности без каквато и да е намеса и без да се 
страхуват за своя живот или за живота на членовете на своите семейства и 
приятели;

7. изразява дълбоката си загриженост, че задържането на г-н Навални е допринесло 
за без това силното напрежение между Русия и ЕС; подчертава, че сегашната 
конфронтация между Русия и ЕС не е в интерес на двамата партньори, техните 
граждани или техните икономики; подчертава, че трябва да бъдат положени 
конкретни усилия за преодоляване на обновеното конфронтационно разделение 
на европейския континент; подчертава, че единствената възможност за запазване 
на сигурността и благосъстоянието на хората от двете страни е да се преодолеят 
различията чрез диалог и преговори;

8. подчертава, че междупарламентарният диалог ЕС – Русия не е награда, а 
инструмент за изразяване на опасения, обмен на аргументи и насърчаване на 
взаимно разбирателство и доверие; отбелязва, че Парламентът използва този 
инструмент, когато работи със страни, с които продължават да съществуват 
сериозни различия; отбелязва, че в продължение на повече от шест години 
междупарламентарните отношения с Руската държавна Дума са замразени, и 
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счита, че тази липса на диалог е допринесла за задълбочаващото се взаимно 
недоверие; призовава за възстановяване на нормалното функциониране на 
междупарламентарния диалог между Руската държавна Дума и Парламента:

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на 
правителството и парламента на Руската федерация.


