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

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozsudok veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva z 15. 
novembra 2018 vo veci Navaľný/Rusko (sťažnosť č. 29580/12 a štyri ďalšie), v ktorom 
sa uvádza sťažnosť žalobcu, že jeho zatknutie, zadržiavanie a administratívne odsúdenie 
v siedmich prípadoch v rokoch 2012 a 2014 porušilo jeho práva a bolo politicky 
motivované (ECHR 390 (2018)),

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže pán Navaľný, ruský opozičný politik, bol obeťou útoku chemickou nervovou 
látkou patriacou do skupiny Novičok, ktorá bola pridaná k zakázaným látkam podľa 
Dohovoru o chemických zbraniach; keďže bol otrávený na ruskom území a so súhlasom 
ruských orgánov transportovaný do nemeckej nemocnice;

B. keďže po tom, ako sa takmer päť mesiacov zotavoval z otravy v Nemecku, bol pán 
Navaľný po svojom príchode do Moskvy 17. januára 2021 zatknutý; keďže od 29. 
decembra 2020 je pán Navaľný na zozname hľadaných osôb Ruska za porušenie 
podmienok jeho skúšobnej doby a keďže súd Khimki v moskovskom regióne nariadil 
zatknutie ruského politika Alexeja Navaľného na 30 dní;

C. keďže Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že sedem prípadov zatknutia 
Navaľného v rokoch 2012 až 2014 porušilo jeho práva a zdá sa, že sú súčasťou širšieho 
úsilia „ovládať opozíciu“; keďže súd vyzval Rusko, aby rozšírilo väčšie zákonné práva 
na ľudí, ktorí pokojne protestujú;

D. keďže okolo 70 ľudí vrátane novinárov a niekoľkých významných podporovateľov 
Alexeja Navaľného bolo zadržaných v súvislosti s ich reportérskou činnosťou a 
podporou pána Navaľného po jeho návrate do Ruska;

E. keďže Ruská federácia sa ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe zaviazala dodržiavať základné slobody, ľudské práva a zásady 
právneho štátu zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach a v 
Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zadržaním Alexeja Navaľného, žiada jeho okamžité 
prepustenie a vyzýva ruské orgány, aby zaistili jeho bezpečnosť;

2. vyzýva ruské orgány, aby vykonali rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva a 
zrušili obvinenia voči pánovi Navaľnému;

3. vyzýva na prepustenie osôb zadržaných za účasť na privítaní pána Navaľného na 
moskovskom letisku Vnukovo;

4. opätovne potvrdzuje svoju výzvu adresovanú ruským orgánom, aby úplne transparentne 
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a bezodkladne vyšetrili útok na život Alexeja Navaľného a spolupracovali s 
Organizáciou pre zákaz chemických zbraní, pokiaľ ide o získavanie medzinárodných 
poznatkov o medzinárodných výskumných programoch týkajúcich sa nervových látok 
novej generácie, akou je Novičok 2.0, a aby prekonala medzinárodné mlčanie o týchto 
biochemických zbraniach; okrem toho žiada, aby boli zodpovedné osoby postavené 
pred súd bez ohľadu na ich politické a hospodárske postavenie; vyjadruje znepokojenie 
nad množstvom prípadov otráv alebo iných foriem cielených atentátov na súčasných a 
bývalých ruských občanov, či už v samotnom Rusku alebo na cudzom území, za 
posledné dve desaťročia; zdôrazňuje, že je ťažké vysvetliť alebo odôvodniť, prečo nie je 
voči páchateľom vyvodená zodpovednosť a obetiam a ich rodinám zabezpečená 
spravodlivosť; vyzýva Rusko, aby okamžite skoncovalo s beztrestnosťou v takýchto 
prípadoch a zaručilo bezpečnosť svojich občanov;

5. podporuje prácu, ktorú vykonávajú protikorupční aktivisti a ruská občianska spoločnosť 
s cieľom vyšetriť, zdokumentovať a odhaľovať korupciu vysokopostavených vládnych 
úradníkov, ktorých činnosť je v rozpore so záujmami ruského štátu a jeho ľudu;

6. opätovne zdôrazňuje svoje znepokojenie nad zmenšujúcim sa priestorom 
mimoparlamentnej opozície a občianskej spoločnosti v Rusku; vyzýva ruské orgány že 
treba zabezpečiť, aby ruskí občania mohli vykonávať svoje legitímne a užitočné 
činnosti bez akéhokoľvek zasahovania a bez obáv o svoj život či život svojich 
rodinných príslušníkov a priateľov;

7. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že zatknutie pána Navaľného prispelo k už aj 
tak vysokému napätiu medzi Ruskom a EÚ; zdôrazňuje, že súčasná konfrontácia medzi 
Ruskom a EÚ nie je v záujme ani jedného z partnerov, ich občanov ani ich 
hospodárstiev; zdôrazňuje, že treba vyvinúť konkrétne úsilie na prekonanie opätovného 
rozdelenia európskeho kontinentu z dôvodu konfrontácie; zdôrazňuje, že jedinou 
možnosťou, ako zachovať bezpečnosť a blahobyt osôb na oboch stranách, je vyriešiť 
spory na základe dialógu a rokovaní;

8. zdôrazňuje, že medziparlamentný dialóg EÚ a Ruska nie je odmenou, ale nástrojom na 
diskusiu o otázkach, ktoré vyvolávajú obavy, na výmenu názorov a budovanie 
vzájomného porozumenia a dôvery; konštatuje, že Parlament používa tento nástroj, keď 
sa zaoberá stranami, s ktorými pretrvávajú hlboké rozdiely; konštatuje, že 
medziparlamentné vzťahy s ruskou Dumou sú zmrazené už viac ako šesť rokov, a 
zastáva názor, že tento nedostatok dialógu prispel k prehĺbeniu vzájomnej nedôvery; 
žiada obnoviť bežný medziparlamentný dialóg medzi ruskou Dumou a Parlamentom;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
a vláde a parlamentu Ruskej federácie.


