
RE\1222620SK.docx PE662.877v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Dokument na rokovanie

B9-0092/2021

19.1.2021

NÁVRH UZNESENIA
predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

o svojvoľnom zatknutí a zadržiavaní Alexeja Navaľného
(2021/2513(RSP))

Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, 
Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Hermann Tertsch, Jadwiga 
Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, 
Veronika Vrecionová, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, 
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
v mene skupiny ECR



PE662.877v01-00 2/5 RE\1222620SK.docx

SK

B9-0092/2021

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

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä na uznesenie zo 17. 
septembra 2020 o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného1,

– so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Európsky 
dohovor o ľudských právach),

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorej zmluvnou stranou je Ruská 
federácia,

– so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, najmä na kapitolu 2 tejto ústavy s názvom 
Práva a slobody ľudí a občanov,

– so zreteľom na diskusiu, ktoré sa uskutočnila vo Výbore EP pre zahraničné veci 
10. septembra 2020,

– so zreteľom na Dohovor o chemických zbraniach,

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

A. keďže 20. augusta 2020 bol líder strany Rusko budúcnosti Alexej Navaľnyj 
hospitalizovaný a ocitol sa vo vážnom, ale stabilizovanom stave po tom, ako bol 
otrávený vojenskou nervovo paralytickou látkou novičok, čo sa považuje za politicky 
motivovaný pokus o vraždu elitným tímom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby 
(FSB) špecializovaným na otravné látky;

B. keďže 22. augusta 2020 bol Alexej Navaľnyj leteckou evakuáciou prepravený do 
Berlína a lekári ho uviedli do umelého spánku;

C. keďže 17. januára 2021 po piatich mesiacoch zotavovania v Berlíne bol pán Navaľnyj 
zadržaný pri prílete do Moskvy na základe obvinenia z porušenia podmienečného trestu 
odňatia slobody za spreneveru;

D. keďže 18. januára ruskí prokurátori začali nové trestné konanie proti pánovi Navaľnému 
na základe obvinení z podvodu súvisiaceho s prevodmi peňazí rôznym charitatívnym 
organizáciám a pán Navaľnyj bol vzatý do väzby do 15. februára;

E. keďže ruské orgány a politické vedenie pokračujú vo svojom represívnom a 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0232.
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autoritárskom režime voči vlastným občanom, občianskej spoločnosti, politickej 
opozícii a pracovníkom médií, ktorí sú často predmetom obťažovania, policajného 
dozoru, fyzických útokov, vyhrážok, razií a prehľadávania kancelárií a domácností, 
ohovárania a ohováračských kampaní, súdneho obťažovania, svojvoľného zadržiavania 
a zlého zaobchádzania, ako aj porušovania práva na slobodu prejavu, združovania a 
zhromažďovania;

F. keďže Ruská federácia sa v rámci povinností vyplývajúcich zo Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv a Európskeho dohovoru o ľudských právach a ako plnoprávny člen Rady 
Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe zaviazala obhajovať 
zásady demokracie, právneho štátu a rešpektovať základné slobody a ľudské práva;

G. keďže použitie chemických zbraní kýmkoľvek za akýchkoľvek okolností je úplne 
neprijateľné a je jasným porušením Dohovoru o chemických zbraniach, predstavuje 
porušenie medzinárodného práva, znamená bezpečnostnú hrozbu pre nás všetkých a 
podkopáva medzinárodný poriadok založený na pravidlách;

H. keďže skĺznutie Ruska k autoritatívnejšej vláde malo negatívny vplyv na vzťahy medzi 
EÚ a Ruskom a na stabilitu v Európe a vo svete, v dôsledku čoho musela EÚ a členské 
štáty nájsť jednotnejší, strategický prístup, pokiaľ ide o Putinove Rusko;

I. keďže otrava Alexeja Navaľného predstavuje model správania Putinovho Ruska, ktoré 
zasiahlo viacerých popredných predstaviteľov opozície, novinárov, aktivistov a 
zahraničných vodcov vrátane, okrem iných, Borisa Nemcova (politik opozície), Anny 
Politkovskej (novinárka a občianska aktivistka), Sergeja Protazanova (pracovník 
opozičných novín), Alexandra Litvinenka (prebehlík), Viktora Juščenka (tretí prezident 
Ukrajiny) a Sergeja Skripala (bývalého dôstojníka ruskej vojenskej spravodajskej 
služby) a Julie Skripalovej (jeho dcéra);

J. keďže Alexej Navaľnyj je bežne považovaný za hlavného opozičného predstaviteľa, 
ktorý spochybňuje Putinovu vládu a jeho represívny kleptokratický systém;

K. keďže štátom podporované vraždy a fyzická likvidácia vedúcich predstaviteľov 
opozície, ako to bolo v prípade Borisa Nemcova, ostali nepotrestané a osoby obvinené 
zo spáchania týchto poburujúcich trestných činov boli Kremľom odmenené;

L. keďže reakcie západných demokracií na tieto vraždy a iné agresívne činy Ruskej 
federácie nestačili na to, aby Kremeľ odradili od pokračovania v nepriateľskej a 
represívnej politike;

M. keďže vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie Josep Borrell, predseda Rady 
Charles Michel, minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Dominic Raab, 
nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, minister zahraničných vecí USA 
Mike Pompeo a bývalý kanadský minister zahraničných vecí François-Philippe 
Champagne odsúdili zadržiavanie pána Navaľného a naliehavo vyzvali na jeho 
okamžité prepustenie;

1. dôrazne odsudzuje otrávenie a svojvoľné zadržiavanie vedúceho predstaviteľa ruskej 
opozície Alexeja Navaľného a domnieva sa, že takéto kroky sú vyskúšanou a 
otestovanou metódou Putina na odstránenie hlavných politických oponentov a osobných 
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nepriateľov;

2. vyjadruje svoju solidaritu s rodinou pána Navaľného a žiada jeho okamžité prepustenie 
z väzby, zrušenie všetkých obvinení a ukončenie trestného stíhania;

3. považuje jeho otravu za útok na demokraciu a politický pluralizmus v Ruskej federácii;

4. dôrazne odsudzuje zatknutie približne 60 novinárov a stúpencov pána Navaľného, ktorí 
boli prítomní na letisku, aby ho privítali;

5. požaduje jednotnú a primeranú medzinárodnú reakciu na tento prípad; zdôrazňuje, že 
otrávenie a svojvoľné zadržiavanie pána Navaľného predstavuje trestné činy, ktoré sú v 
rozpore s medzinárodným právom;

6. odsudzuje útočné použitie akejkoľvek vojenskej nervovo paralytickej látky vyvinutej 
Ruskom a zdôrazňuje, že to nie je prvýkrát v uplynulých rokoch, keď Rusko použilo 
nervovoparalytickú látku proti disidentom a predstaviteľom opozície;

7. naliehavo vyzýva Európsku radu, aby prijala reštriktívne opatrenia voči osobám 
zodpovedným za svojvoľné zatknutie a zadržiavanie Alexeja Navaľného, ako aj voči 
osobám zodpovedným za šírenie a používanie chemických zbraní;

8. naliehavo vyzýva členské štáty, aby uznali nespoľahlivosť vzťahov medzi EÚ a 
Ruskom, a požaduje strategické prehodnotenie vzťahov EÚ s Ruskom;

9. vyjadruje poľutovanie nad taktikou hybridnej vojny uplatňovanou Kremľom a 
odsudzuje ju a vyzýva Radu, aby zablokovala prístup Ruska k systému SWIFT a 
zaviedla ďalšie cielené sankcie;

10. opätovne potvrdzuje svoje stanovisko ku kontroverznému plynovodu Nord Stream 2, 
ktorý je politickým projektom zameraným na posilnenie závislosti EÚ od dodávok 
ruského plynu a ohrozuje vnútorný trh EÚ, keďže nie je v súlade ani s energetickou 
politikou EÚ, ani s našimi strategickými záujmami, a preto ho treba zastaviť; žiada 
inštitúcie EÚ a členské štáty, najmä tie, ktoré sa zúčastňujú na spornom plynovode, aby 
toto stanovisko zohľadňovali v duchu solidarity a odmietania agresívnej ruskej politiky 
a prijali všetky potrebné opatrenia na zablokovanie tohto strategického projektu 
Kremľa;

11. je znepokojený ústavnými zmenami, ktoré boli nedávno prijaté v diskutabilnom 
referende; domnieva sa, že takéto zmeny ústavy Ruskej federácie predstavujú ďalší 
znepokojujúci vývoj, ktorý dokazuje, že politika Kremľa voči ruskej občianskej 
spoločnosti bude naďalej represívna a jej cieľom je upevnenie dominantného postavenia 
nad postsovietskym svetom;

12. berie na vedomie historicky najnižšiu úroveň verejnej podpory Putinovmu režimu – 
pričom veľký počet protestov sa odohráva nielen vo veľkých mestách v európskej časti 
Ruska, ale aj na Ďalekom východe, napríklad v meste Chabarovsk – a nadchádzajúce 
voľby do Dumy; zastáva názor, že jednotná a rozhodná reakcia demokratického Západu 
na konanie Putina je jediným spôsobom, ako zabrániť ruskému režimu v brutálnych a 
krvavých zásahoch proti ľudu Ruska, ktorý sa rozhodne protestovať a brániť svoje 
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práva žiť v slobodnom, demokratickom štáte, v ktorom korupcia nefunguje;

13. zastáva názor, že vzhľadom na to, že Ruská federácia pokračuje vo svojej represívnej 
domácej politike a agresívnych opatreniach na celom svete, a to aj na Ukrajine, v 
Bielorusku, Gruzínsku, Sýrii a Líbyi, demokratický Západ by mal posilniť svoje 
politiky a prijať rozhodnejšie opatrenia zodpovedajúce výzvam, ktorým čelíme;

14. požaduje medzinárodné vyšetrovanie otrávenia pod záštitou Medzinárodného 
partnerstva proti beztrestnosti použitia chemických zbraní a opätovne zdôrazňuje 
zodpovednosť Ruskej federácie zabezpečiť transparentnú, okamžitú a účinnú podporu 
pri vyšetrovaní osôb zodpovedných za útok a poskytnúť všetku pomoc, ktorá je 
potrebná na ich predvedenie pred súd;

15. naliehavo vyzýva  ruské orgány, aby zabezpečili zodpovednosť nielen v prípade pána 
Navaľného, ale aj v prípade všetkých osôb, v súvislosti s ktorými je podozrenie, že boli 
otrávené a zavraždené Putinovým režimom nielen na území Ruskej federácie, ale aj na 
pôde Európskej únie a na celom svete;

16. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vzhľadom na Magnitského zákon podniklo 
vhodné právne kroky a využilo všetky právne prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
s cieľom predchádzať útokom na opozičných politikov a aktivistov občianskej 
spoločnosti a tieto útoky zastaviť;

17. domnieva sa, že takéto akcie majú pravdepodobne za cieľ zastaviť občiansky a politický 
aktivizmus v Ruskej federácii;

18. opakuje, že EÚ by mala byť plne solidárna s ruskou občianskou spoločnosťou a 
využívať režim sankcií Európskej únie za porušovanie ľudských práv na postihovanie 
osôb, ktoré sa dopúšťajú závažného porušovania ľudských práv, a vyzýva Radu, aby v 
tejto veci bezodkladne pokračovala v práci; zdôrazňuje, že osobám, ktoré porušujú 
ľudské práva, by sa nemali udeľovať víza EÚ, ani by sa im nemalo umožniť 
prechovávať aktíva v členských štátoch;

19. vyzýva Ruskú federáciu, aby sa naliehavo zaoberala otázkami, ktoré vznieslo 
medzinárodné spoločenstvo, a aby Organizácii pre zákaz chemických zbraní okamžite 
predložila úplné a kompletné informácie o svojom programe novičok;

20. vyzýva vysokého predstaviteľa a podpredsedu Komisie, aby sa naďalej dôsledne 
venoval otráveniu pána Navaľného a jeho dôsledkom v Rusku, kým nebudú 
zodpovedné osoby postavené pred súd;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov, kancelárii prezidenta, ministerstvu zahraničných vecí 
Ruskej federácie a ruskej Štátnej dume.


