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

Parlament Europejski,

– uwzględniając orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 
dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Nawalny przeciwko Rosji (skarga nr 29580/12 i 
cztery inne), w którym przedstawiono zarzuty skarżącego, iż jego siedmiokrotne 
zatrzymanie, aresztowanie i skazanie administracyjne w latach 2012–2014 stanowiło 
naruszenie jego praw i było umotywowane politycznie (ECHR 390 (2018));

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że rosyjski polityk opozycyjny A. Nawalny stał się ofiarą zamachu z 
użyciem chemicznego środka paralityczno-drgawkowego z grupy nowiczoków, 
substancji, która znalazła się na liście środków zakazanych na mocy konwencji o 
zakazie broni chemicznej; mając na uwadze, że A. Nawalny został otruty na terytorium 
Rosji, a za zgodą władz rosyjskich przeniesiono go do szpitala w Niemczech;

B. mając na uwadze, że A. Nawalny został zatrzymany 17 stycznia 2021 r., kiedy przybył 
do Moskwy po prawie 5-miesięcznym pobycie w Niemczech, gdzie dochodził do 
zdrowia po zatruciu; mając na uwadze, że od 29 grudnia 2020 r. Aleksiej Nawalny był 
poszukiwany przez Rosję listem gończym za złamanie warunków zawieszenia oraz 
mając na uwadze, że sąd w Chimkach w obwodzie moskiewskim nakazał aresztowanie 
tego rosyjskiego polityka na okres 30 dni;

C. mając na uwadze, że Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że siedem 
przypadków aresztowania Nawalnego w latach 2012–2014 było naruszeniem jego praw, 
a ponadto wydaje się, iż były one częścią szerzej zakrojonych działań mających na celu 
„objęcie opozycji kontrolą”; mając na uwadze, że trybunał wezwał Rosję do przyznania 
większych praw osobom pokojowo protestującym;

D. mając na uwadze, że po powrocie Aleksieja Nawalnego do Rosji, za przekazywanie 
informacji o nim i popieranie go zatrzymano około 70 osób, w tym dziennikarzy i kilku 
czołowych zwolenników Nawalnego;

E. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska – jako członek Rady Europy oraz Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – zobowiązała się do przestrzegania 
podstawowych wolności, praw człowieka i praworządności zapisanych w Europejskiej 
konwencji praw człowieka oraz w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i 
politycznych;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie zatrzymaniem Aleksieja Nawalnego i domaga się jego 
natychmiastowego uwolnienia, a także wzywa władze rosyjskie do zapewnienia mu 
bezpieczeństwa;

2. wzywa władze Rosji do pełnego wykonania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw 
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Człowieka i do wycofania zarzutów przeciwko A. Nawalnemu;

3. wzywa do uwolnienia osób aresztowanych za udział w powitaniu Aleksieja Nawalnego 
na moskiewskim lotnisku Wnukowo;

4. ponownie wzywa władze rosyjskie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie 
zamachu na życie Aleksieja Nawalnego z zachowaniem pełnej przejrzystości i bez 
dalszej zwłoki oraz do współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej przy 
gromadzeniu na szczeblu międzynarodowym danych na temat międzynarodowych 
programów badawczych dotyczących środków paralityczno-drgawkowych nowej 
generacji, takich jak „Nowiczok 2.0”, oraz do przerwania międzynarodowego milczenia 
w sprawie tego rodzaju broni biochemicznej; wzywa ponadto do postawienia przed 
sądem osób odpowiedzialnych za ten atak, niezależnie od ich statusu politycznego i 
ekonomicznego; wyraża zaniepokojenie licznymi próbami otrucia czy innych form 
ukierunkowanego zabójstwa obecnych i byłych obywateli rosyjskich, jakie w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat miały miejsce zarówno na terenie Rosji, jak i poza jej 
granicami; podkreśla, że ciężko zrozumieć i wytłumaczyć, dlaczego nie pociągnięto do 
odpowiedzialności sprawców i nie zadośćuczyniono ofiarom i ich rodzinom; domaga 
się, by Rosja bezzwłocznie położyła kres bezkarności w tego rodzaju sprawach i 
zapewniła swoim obywatelom bezpieczeństwo;

5. popiera prace prowadzone przez działaczy antykorupcyjnych i rosyjskie społeczeństwo 
obywatelskie w celu zbadania, udokumentowania i ujawnienia korupcji wysokich rangą 
urzędników rządowych, których działania są sprzeczne z interesami państwa 
rosyjskiego i jego ludności;

6. wyraża zaniepokojenie w związku z kurczącą się przestrzenią działalności opozycji 
pozaparlamentarnej i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji; wzywa władze rosyjskie 
do zadbania o to, by obywatele mogli prowadzić pełnoprawną i użyteczną działalność 
bez jakiejkolwiek ingerencji i bez obaw o życie własne lub członków rodziny i 
przyjaciół;

7. wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że aresztowanie A. Nawalnego eskaluje już i tak 
duże napięcia między Rosją a UE; podkreśla, że obecna konfrontacja między Rosją i 
UE nie leży w interesie żadnego z partnerów ani ich obywateli czy gospodarki; zwraca 
uwagę, że należy podjąć konkretne starania w celu zniesienia tego nowego 
konfrontacyjnego podziału kontynentu europejskiego; przypomina, że jedyny sposób na 
utrzymanie bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli obu stron to przezwyciężanie różnic 
za pomocą dialogu i negocjacji;

8. zaznacza, że dialog międzyparlamentarny między UE a Rosją to nie nagroda, lecz 
narzędzie, które pozwala dzielić się obawami, przedstawiać argumenty i wspierać 
wzajemne zrozumienie i zaufanie; zauważa, że Parlament posługuje się tym 
instrumentem w kontaktach ze stronami, z którymi dzielą go utrzymujące się głębokie 
różnice; przypomina, że stosunki międzyparlamentarne z rosyjską Dumą są od ponad 
sześciu lat zamrożone, i uważa, że ten brak dialogu przyczynił się do pogłębienia 
wzajemnej nieufności; apeluje o przywrócenie normalnego dialogu 
międzyparlamentarnego między rosyjską Dumą a Parlamentem;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
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Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządowi i parlamentowi Federacji 
Rosyjskiej.


