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

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (Awla Manja) 
tal-15 ta' Novembru 2018 fil-kawża Navalny vs Ir-Russja (Rikors Nru 29580/12 u 
erbgħa oħra), li fiha ssostni l-ilment tar-rikorrent li l-arrest, id-detenzjoni u l-kundanna 
amministrattiva tiegħu f'seba' okkażjonijiet fl-2012 u fl-2014 kienu kisru d-drittijiet 
tiegħu u kienu politikament motivati (QEDB 390(2018)),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi s-Sur Navalny, figura politika Russa tal-oppożizzjoni, safa vittma ta' attakk b'aġent 
nervin kimiku li jappartjeni għall-grupp Novichok, sustanza li ġiet miżjuda mal-aġenti 
pprojbiti skont il-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi; billi ġie avvelenat fit-territorju 
Russu u ġie ttrasferit, bil-kunsens tal-awtoritajiet Russi, fi sptar Ġermaniż;

B. billi wara li qatta' kważi ħames xhur fil-Ġermanja waqt li kien qed jirkupra mill-
avvelenament, is-Sur Navalny ġie detenut hekk kif wassal f'Moska fis-
17 ta' Jannar 2021; billi, mid-29 ta' Diċembru 2020, is-Sur Navalny kien fuq il-lista ta' 
persuni mfittxija tar-Russja talli kiser it-termini tal-probation tiegħu; billi l-qorti ta' 
Khimki fir-Reġjun ta' Moska ordnat l-arrest tal-politiku Russu Alexei Navalny għal 30 
jum;

C. billi l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem iddeċidiet li s-seba' episodji tal-arrest ta' 
Navalny bejn l-2012 u l-2014 kisru d-drittijiet tiegħu u dehru li kienu parti minn sforz 
usa' "biex l-oppożizzjoni tinġieb taħt kontroll"; billi l-qorti talbet lir-Russja tagħti aktar 
drittijiet legali lill-persuni li jipprotestaw b'mod paċifiku;

D. billi madwar 70 persuna, inklużi ġurnalisti u diversi partitarji prominenti ta' Alexei 
Navalny, ġew detenuti b'rabta mar-rappurtar tagħhom tas-Sur Navalny u l-appoġġ 
tagħhom għalih meta reġa' lura r-Russja;

E. billi l-Federazzjoni Russa, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-Organizzazzjoni 
għas-Sigurtá u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, timpenjat ruħha li tirrispetta l-libertajiet 
fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt kif minqux fil-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u l-Patt Internazzjonali dwar id-
Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR);

1. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-detenzjoni ta' Alexei Navalny, jitlob il-ħelsien 
immedjat tiegħu u jistieden lill-awtoritajiet Russi jiżguraw is-sikurezza tiegħu;

2. Jistieden lill-awtoritajiet Russi japplikaw is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u jwaqqgħu l-akkużi fil-konfront tas-Sur Navalny;

3. Jitlob għall-ħelsien ta' dawk arrestati talli pparteċipaw fl-akkoljenza tas-Sur Navalny fl-
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ajruport ta' Vnukovo f'Moska;

4. Itenni l-appell tiegħu lill-awtoritajiet Russi biex jinvestigaw l-attakk fuq il-ħajja ta' 
Alexei Navalny bi trasparenza sħiħa u mingħajr aktar dewmien u biex jikkooperaw mal-
Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi fl-istabbiliment tal-għarfien fuq 
livell internazzjoni dwar programmi internazzjonali ta' riċerka dwar aġenti nervini tal-
ġenerazzjoni li jmiss bħal Novichok 2.0, u biex iwaqqfu s-silenzju internazzjonali tar-
Russja dwar dawn l-armi bijokimiċi; jitlob, barra minn hekk, li dawk responsabbli 
jitressqu quddiem il-ġustizzja, irrispettivament mill-istatus politiku u ekonomiku 
tagħhom; jinsab imħasseb dwar l-għadd ta' każijiet ta' avvelenament, jew forom oħra ta' 
qtil immirat, ta' persuni li huma jew kienu ċittadini Russi, kemm fir-Russja nnifisha kif 
ukoll barra mill-pajjiż, matul l-aħħar għoxrin sena; jenfasizza li huwa diffiċli li jiġi 
spjegat jew ġustifikat il-fatt li l-awturi tar-reati ma nżammux responsabbli u li ma saritx 
ġustizzja għall-vittmi u l-familji tagħhom; jistieden lir-Russja ttemm immedjatament l-
impunità għal każijiet bħal dawn u tiggarantixxi s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha;

5. Jappoġġa l-ħidma mwettqa minn attivisti kontra l-korruzzjoni u s-soċjetà ċivili Russa 
biex jinvestigaw, jiddokumentaw u jikxfu l-korruzzjoni ta' uffiċjali għolja tal-gvern, li l-
attivitajiet tagħhom imorru kontra l-interessi tal-Istat Russu u l-poplu tiegħu;

6. Itenni t-tħassib tiegħu dwar l-ispazju li qed jiċkien tal-oppożizzjoni extra-parlamentari u 
tas-soċjetà ċivili fir-Russja; jappella lill-awtoritajiet Russi biex jiżguraw li ċ-ċittadini 
Russi jkunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet leġittimi u utli tagħhom mingħajr ebda 
interferenza u mingħajr biża' għal ħajjithom jew għal dawk tal-membri tal-familja u l-
ħbieb tagħhom;

7. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu li l-arrest tas-Sur Navalny żied mat-tensjonijiet diġà 
għoljin bejn ir-Russja u l-UE; jenfasizza li l-konfrontazzjoni attwali bejn ir-Russja u l-
UE mhijiex fl-interess taż-żewġ partijiet, taċ-ċittadini tagħhom jew tal-ekonomiji 
tagħhom; jissottolinja li jeħtieġ li jsiru sforzi konkreti biex tingħeleb id-diviżjoni 
konfrontazzjonali mġedda tal-kontinent Ewropew; jenfasizza li l-unika soluzzjoni għall-
preservazzjoni tas-sigurtà u l-benesseri tal-popli fuq iż-żewġ naħat hija li d-differenzi 
jiġu riżolti permezz tad-djalogu u n-negozjati;

8. Jissottolinja li d-djalogu interparlamentari bejn l-UE u r-Russja mhuwiex premju, iżda 
strument biex jitqajmu l-preokkupazzjonijiet, isir skambju ta' argumenti u jiġu promossi 
l-komprensjoni u l-fiduċja bejn iż-żewġ naħat; jinnota li l-Parlament juża dan l-
istrument meta jkun qed jittratta ma' sħab li magħhom għadhom jippersistu differenzi 
kbar; jinnota li r-relazzjonijiet interparlamentari mad-Duma Russa ilhom iffriżati għal 
aktar minn sitt snin, u hu tal-fehma li dan in-nuqqas ta' djalogu kkontribwixxa għall-
intensifikazzjoni tan-nuqqas ta' fiduċja miż-żewġ naħat; jitlob li jerġa' jiġi introdott t-
tħaddim normali tad-djalogu interparlamentari bejn id-Duma Russa u l-Parlament;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u lill-Gvern u l-Parlament tal-
Federazzjoni Russa.
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