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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-arrest u d-detenzjoni arbitrarji ta' Aleksei 
Navalny
(2021/2513(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Russja, b'mod partikolari 
tas-17 ta' Settembru 2020 dwar is-sitwazzjoni fir-Russja: l-avvelenament ta' Alexei 
Navalny1,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali (Il-"Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem"),

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, li tagħha l-
Federazzjoni Russa hija parti,

– wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni Russa, b'mod partikolari l-Kapitolu 2 
dwar id-Drittijiet u l-Libertajiet tal-Bniedem u ċ-Ċittadin,

– wara li kkunsidra d-dibattitu li sar fil-Kumitat Affarijiet Barranin fl-
10 ta' Settembru 2020,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi;

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

A. billi fl-20 ta' Awwissu 2020, il-mexxej tal-partit "Russja tal-Futur", Aleksei Navalny, 
kien rikoverat l-isptar u tħalla f'qagħda serja iżda stabbli wara li kien ġie avvelenat minn 
aġent nervin militari tat-tip "Novichok" f'dak li jitqies li kien tentattiv ta' assassinju 
politikament immotivat min-naħa ta' skwadra speċjalizzata fit-tossini tas-Servizz 
Federali ta' Sigurtà (FSB) Russu;

B. billi fit-22 ta' Awwissu 2020, Aleksei Navalny ġie ttrasportat lejn Berlin fuq titjira ta' 
evakwazzjoni medika u tpoġġa f'koma farmakoloġika;

C. billi, fis-17 ta' Jannar 2021, wara konvalexxenza ta' ħames xhur f'Berlin, Navalny ġie 
arrestat mal-wasla tiegħu Moska bl-akkuża li kiser it-termini ta' sentenza sospiża ta' 
priġunerija minħabba approprjazzjoni indebita;

D. billi, fit-18 ta' Jannar, il-prosekuturi Russi bdew proċediment kriminali ġdid fil-konfront 
ta' Navalny bl-akkuża ta' frodi marbuta mat-trasferimenti ta' flus lejn diversi għaqdiet 
tal-karità u qed jinżamm f'arrest preventiv sal-15 ta' Frar;

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0232.
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E. billi l-awtoritajiet u l-mexxejja politiċi Russi qed ikomplu r-reġim repressiv u 
awtoritarju tagħhom fil-konfront taċ-ċittadini tagħhom stess, tas-soċjetà ċivili, tal-
oppożizzjoni politika u tal-operaturi tal-midja, li sikwit jitpoġġew taħt sorveljanza, 
huma suġġetti għal atti vessatorji, attakki fiżiċi, theddid, tfittxijiet u perkwiżizzjonijiet 
fl-uffiċċji tagħhom u fi djarhom, kampanji ta' malafama u denigratorji u huma vittmi ta' 
vessazzjonijiet ġudizzjarji, detenzjoni arbitrarja u maltrattamenti, kif ukoll ta' ksur tad-
drittijiet għal-libertà ta' espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda;

F. billi l-Federazzjoni Russa, suġġetta għall-obbligi li jirriżultaw mid-Dikjarazzjoni 
Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem, u bħala membru sħiħ tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-Organizzazzjoni għas-
Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, intrabtet li tosserva l-prinċipji tad-demokrazija, 
tal-istat tad-dritt kif ukoll il-libertajiet fundamentali u d-drittjiet tal-bniedem;

G. billi l-użu ta' armi kimiċi minn kwalunkwe individwu fi kwalunkwe ċirkostanza huwa 
totalment inaċċettabbli u jikkostitwixxi ksur gravi tal-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi 
u tad-dritt internazzjonali, jirrappreżenta theddida għas-sigurtà ta' kulħadd u 
jikkomprometti l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli;

H. billi r-Russja għażlet it-triq ta' tmexxija aktar awtoritarja u dan kellu riperkussjonijiet 
negattivi fuq ir-relazzjonijiet bejn l-EU u r-Russja u fuq l-istabbiltà fl-Ewropa u fid-
dinja u ġiegħel lill-UE u lill-Istati Membri jieħdu approċċ aktar komuni u strateġiku fir-
rigward tar-Russja ta' Putin;

I. billi l-avvelenament ta' Aleksei Navalny jirrappreżenta modus operandi tar-Russja ta' 
Putin li laqat bosta esponenti prominenti tal-oppożizzjoni, ġurnalisti, attivisti u mexxejja 
barranin, fosthom, biex insemmu wħud, Boris Nemtsov (esponent politiku tal-
oppożizzjoni), Anna Politkovskaya (ġurnalista u attivista għad-drittijiet ċivili), Sergei 
Protazanov (impjegat ta' gazzetta tal-oppożizzjoni), Alexander Litvinenko (dissident), 
Viktor Yushchenko (it-tielet President tal-Ukrajna) u Sergei Skripal (ex uffiċjal tal-
intelligence militari Russa) u Yulia Skripal (bintu);

J. billi Aleksei Navalny huwa meqjus komunement bħala l-figura prinċipali tal-
oppożizzjoni li tikkontesta l-gvern ta' Putin u s-sistema kleptokratika oppressiva tiegħu,

K. billi l-assassinji sostnuti mill-Istat u l-eliminazzjoni fiżika tal-mexxejja tal-oppożizzjoni, 
kif kien il-każ ta' Boris Nemtsov, ma ġewx ikkastigati u l-persuni akkużati li 
kkommettew tali reati skandalużi ġew rikumpensati mill-Kremlin;

L. billi r-reazzjonijiet tad-demokraziji tal-Punent għal dawn l-assassinji u għal azzjonijiet 
aggressivi oħra tal-Federazzjoni Russa ma kinux biżżejjed biex jiddiswadu lill-Kremlin 
milli jkompli bil-politiki ostili u oppressivi tiegħu;

M. billi l-VP/RGħ Josep Borrell, il-President tal-Kunsill Charles Michel, is-Segretarju 
għall-Affarijiet Barranin tar-Renju Unit Dominic Raab, il-Ministru għall-Affarijiet 
Barranin Ġermaniż Heiko Maas, is-Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti Mike Pompeo u l-
ex Ministru għall-Affarijiet Barranin Kanadiż François-Philippe Champagne lkoll 
kkundannaw l-arrest ta' Navalny u talbu li jinħeles minnufih;

1. Jikkundanna bil-qawwa l-avvelenament u l-arrest arbitrarju ta' Aleksei Navalny, 
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esponent prominenti tal-oppożizzjoni Russa, u jqis li tali miżuri huma metodu ppruvat u 
ttestjat ta' Putin biex jelimina l-oppożituri politiċi u l-għedewwa personali prinċipali 
tiegħu;

2. Jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-familja ta' Navalny u jitlob li jinħeles minnufih, li l-
akkużi kollha kontrih jiġu rtirati u li l-prosekuzzjoni tiegħu ma tkomplix;

3. Iqis l-avvelenament tiegħu bħala attakk kontra d-demokrazija u l-pluraliżmu politiku fil-
Federazzjoni Russa;

4. Jikkundanna bil-qawwa l-arrest ta' madwar 60 ġurnalist u sostenitur ta' Navalny, li 
kienu preżenti fl-ajruport biex jilqgħuh;

5. Jappella għal risposta internazzjonali komuni u adegwata għal dan il-każ; jisħaq fuq il-
fatt li l-avvelenament u l-arrest arbitrarju ta' Navalny jirrappreżentaw reati li jiksru d-
dritt internazzjonali;

6. Jikkundanna l-użu għal skopijiet offensivi ta' kwalunkwe aġent nervin militari żviluppat 
mir-Russja u jissottolinja li, f'dawn l-aħħar snin, din mhijiex l-ewwel darba li r-Russja 
użat aġenti nervini kontra dissidenti u figuri tal-oppożizzjoni;

7. Iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew jadotta miżuri restrittivi fil-konfront ta' dawk 
responsabbli mill-arrest arbitrarju u mid-detenzjoni ta' Aleksei Navalny, kif ukoll dawk 
responsabbli mill-proliferazzjoni u mill-użu ta' armi kimiċi;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-inaffidabbiltà tar-relazzjonijiet UE-Russja u 
jitlob rivalutazzjoni strateġika tar-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja;

9. Jiddeplora u jikkundanna t-tattiki tal-gwerra ibrida tal-Kremlin u jistieden lill-Kunsill 
jimblokka l-aċċess tar-Russja għas-sistema SWIFT u jintroduċi aktar sanzjonijiet 
immirati;

10. Itenni l-pożizzjoni tiegħu dwar il-gassdott kontroversjali Nord Stream-2, li huwa proġett 
politiku mfassal biex iżid id-dipendenza tal-UE mill-provvisti ta' gass Russi u li jhedded 
is-suq intern tal-UE, peress li la huwa allinjat mal-politika tal-UE fil-qasam tal-enerġija 
u lanqas mal-interessi strateġiċi tagħna u għalhekk jeħtieġ li jitwaqqaf; jistieden lill-
istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri, b'mod partikolari dawk involuti fil-gassdott 
ikkontestat, jirrispettaw din il-pożizzjoni fi spirtu ta' solidarjetà u ta' oppożizzjoni għall-
politiki aggressivi Russi u jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jimblukkaw dan il-
proġett strateġiku tal-Kremlin;

11. Jinsab imħasseb dwar l-emendi kostituzzjonali li ġew adottati reċentement f'referendum 
diskutibbli; huwa tal-fehma li tali bidliet fil-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni Russa 
jirrappreżentaw żvilupp inkwetanti ieħor li juri li l-politika tal-Kremlin fil-konfront tas-
soċjetà ċivili Russa se tibqa' oppressiva u li hija mfassla biex tipprojetta l-pożizzjoni ta' 
dominju tiegħu fuq id-dinja post-Sovjetika;

12. Jieħu nota li s-sostenn pubbliku lir-reġim ta' Putin qatt ma kien daqshekk baxx, b'għadd 
kbir ta' protesti li saru mhux biss fil-bliet ewlenin tal-parti Ewropea tar-Russja, iżda 
wkoll fil-Lvant Imbiegħed, bħal fil-belt ta' Khabarovsk, u jieħu nota tal-elezzjonijiet 
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imminenti għad-Duma; huwa tal-fehma li risposta magħquda u determinata għall-
azzjonijiet ta' Putin min-naħa tal-Punent demokratiku hija l-uniku mod biex nimpedixxu 
li r-reġim Russu jagħmel repressjoni brutali u mdemmija fil-konfront tal-poplu Russu li 
jiddeċiedi li jipprotesta u jiddefendi d-dritt tiegħu li jgħix fi Stat liberu u demokratiku li 
fih il-korruzzjoni ma tkunx mifruxa;

13. Huwa tal-fehma li, fid-dawl tat-tkomplija, min-naħa tal-Federazzjoni Russa, tal-politiki 
interni oppressivi u tal-azzjonijiet aggressivi fuq skala globali, fosthom fl-Ukrajna, fil-
Belorussja, fil-Georgia, fis-Sirja u fil-Libja, il-Punent demokratiku għandu jsaħħaħ l-
politiki tiegħu u jieħu azzjonijiet aktar inċiżivi, proporzjonati għall-isfidi li għandna 
quddiemna;

14. Iħeġġeġ li ssir investigazzjoni internazzjonali dwar l-avvelenament taħt l-awspiċji tas-
Sħubija Internazzjonali kontra l-Impunità għall-Użu ta' Armi Kimiċi u jtenni r-
responsabbiltà tal-Federazzjoni Russa biex tforni sostenn investigattiv trasparenti, fil-
pront u effikaċi dwar l-kwistjoni relatat mal-identifikazzjoni ta' min hu responsabbli 
mill-attakk u tforni l-assistenza kollha meħtieġa biex dawn jitressqu quddiem il-
ġustizzja;

15. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi jiżguraw l-obbligu ta' rendikont mhux biss fil-każ ta' 
Navalny, iżda wkoll fil-każ tal-persuni kollha suspettati li ġew avvelenati u assassinati 
mir-reġim ta' Putin mhux biss fit-territorju tal-Federazzjoni Russa, iżda wkoll fit-
territorju tal-Unjoni Ewropea u fid-dinja;

16. Jistieden lill-komunità internazzjonali tieħu l-miżuri ġuridiċi xierqa u tuża l-istrumenti 
ġuridiċi kollha għad-dispożizzjoni tagħha, fid-dawl tal-liġi Magnitsky, biex tipprevjeni 
l-attakki kontra l-oppożituri politiċi u l-attivisti tas-soċjetà ċivili u twaqqafhom.

17. Iqis li azzjonijiet bħal dawn aktarx għandhom l-intenzjoni li jeliminaw l-attiviżmu ċivili 
u politiku fil-Federazzjoni Russa;

18. Itenni li l-UE għandha turi solidarjetà sħiħa mas-soċjetà ċivili Russa u tuża r-reġim 
Ewropew ta' sanzjonijiet għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem biex tissanzjona lill-awturi 
tal-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem u jistieden lill-Kunsill ikompli l-ħidma tiegħu 
dwar dan mingħajr dewmien; jenfasizza li l-awturi tal-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem 
la għandhom jingħataw viżi tal-UE u lanqas ma għandhom jitħallew iżommu assi fl-
Istati Membri;

19. Iħeġġeġ lill-Federazzjoni Russa tindirizza b'urġenza l-kwistjonijiet imqajma mill-
komunità internazzjonali u tibgħat lill-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi 
Kimiċi informazzjoni eżawrjenti u kompluta dwar il-programm Novichok tagħha;

20. Jistieden lill-VP/RGħ jibqa' jagħti attenzjoni partikolari lill-avvelenament ta' Aleksei 
Navalny u lill-implikazzjonijiet tiegħu fir-Russja sakemm dawk responsabbli jitressqu 
quddiem il-ġustizzja;

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Uffiċċju 
Eżekuttiv tal-Presidenza, lill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Federazzjoni Russa 
u lid-Duma tal-Istat Russa.


