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B9-0093/2021

Резолюция на Европейския парламент относно задържането на Алексей Навални 
в Москва
(2021/2513(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия и относно 
отношенията между ЕС и Русия, и по-специално резолюцията от 17 септември 
2020 г. относно положението в Русия: отравянето на Алексей Навални1,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния 
пакт за граждански и политически права и Конвенцията  за защита на правата на 
човека и основните свободи (ЕКПЧ) на Съвета на Европа,

– като взе предвид изявлението на председателя на Европейската комисия от 18 
януари 2021 г. след задържането на Алексей Навални предишния ден в Москва,

– като взе предвид декларацията от 18 януари 2021 г. на заместник-председателя на 
Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно  задържането на 
Алексей Навални при завръщането му в Русия,

– като взе предвид решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по 
делата Навални срещу Русия от 17 октомври 2017 г., Навални срещу Русия от 15 
ноември 2018 г. и Навални срещу Русия (№ 2) от 9 април 2019 г.,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Алексей Навални, като адвокат, политик и активист в 
областта на борбата с корупцията, е разкрил множество корупционни афери, в 
които са замесени стопански предприятия и руски политици, предвождал е 
публични протести в цяла Русия и се е превърнал в един от малкото ефективни 
лидери на руската опозиция;

Б. като има предвид, че в миналото Навални е бил задържан, арестуван и осъждан, в 
опити да се спрат политическите и обществените му дейности; като има предвид, 
че ЕСПЧ обяви редица от тези производства за неправомерни и противоречащи на 
принципа на правото на справедлив съдебен процес и на принципа на „неналагане 
на наказание без закон“ (членове 6 и 7 от ЕКПЧ), включително присъдата, 
свързана с настоящото му задържане, която понастоящем руските органи искат да 
превърнат от наказание с отложено изпълнение в лишаване от свобода; като има 
предвид, че на 29 декември 2020 г. руската следствена служба  повдигна нови 
обвинения срещу Навални, като го обвини в предполагаемо присвояване на 356 
милиона рубли, дарения за неговата Фондация за борба с корупцията и свързани с 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0232.
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нея организации с нестопанска цел;

В. като има предвид, че са направени няколко опита за покушение срещу живота на 
Навални, последно на 20 август 2020 г., когато той е бил отровен с 
нервнопаралитично вещество от групата „Новичок“; като има предвид, че в нито 
един от тези случаи извършителите не бяха изправени пред съда; като има 
предвид, че проект за съвместна мрежа на разследващи журналисти, включващ 
разследващата група „Белингкат“, успя да идентифицира няколко от 
извършителите, участвали в отравянето, като всички те са служители, свързани с 
тайните служби за сигурност;

Г. като има предвид, че Навални пристигна в Русия на 17 януари 2021 г. и беше 
задържан от руските органи, преди да премине през граничен контрол; като има 
предвид, че неговият полет беше пренасочен към летището „Шереметиево“ в 
Москва от летището „Внуково“ в Москва, където стотици хора се бяха събрали в 
негова подкрепа; като има предвид, че полицията задържа голям брой хора, 
чакащи пристигането на Навални  на летище „Внуково“, включително 
журналисти и служители от Фондацията на Навални за борба с корупцията;

Д. като има предвид, че според руската Федерална служба за изпълнение на 
наказанията  Навални е задържан поради „множество нарушения“ на условията на 
наложеното му наказание с отложено изпълнение, свързано с присъда за измама 
от 2014 г., и поради укриване от наказателно-изпълнителната инспекция и ще 
остане задържан до постановяването на съдебно решение по въпроса; като има 
предвид, че предполагаемите нарушения на тези условия се дължат на това, че 
беше необходимо Навални да остане в Германия, за да получи медицинско 
лечение в болницата „Шарите“ в Берлин и да се възстанови от отравянето; като 
има предвид, че съгласно руското законодателство няма основания за неговото 
30-дневно задържане;

Е. като има предвид, че правата на свобода на мисълта и на словото, на сдружаване и 
на мирни събрания са залегнали в Конституцията на Руската федерация; като има 
предвид, че Руската федерация е подписала Всеобщата декларация за правата на 
човека и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и е член на Съвета 
на Европа, и че следователно се е ангажирала да спазва международните 
стандарти и принципи, уреждащи принципите на правовата държава, правата на 
човека и основните свободи; като има предвид, че тези принципи са основните 
стълбове на едно устойчиво и плуралистично общество; като има предвид, че 
свободната и независима работа на опозицията, организациите на гражданското 
общество и медиите е крайъгълен камък за всяко демократично общество, 
основано на принципите на правовата държава;

Ж. като има предвид, че в Русия положението с правата на човека и принципите на 
правовата държава продължава да се влошава, като органите системно се опитват 
да заглушат свободата на словото, да ограничат свободата на събранията, да 
възпрепятстват дейностите на опозиционните сили, да реагират с репресии срещу 
всички дейности, целящи разкриването на корупция, и да задушат дейностите на 
руското гражданско общество; като има предвид, че това непрекъснато потискане 
на общественото недоволство се подсилва от безнаказаността на полицейските 
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сили и силите за сигурност, както и от нежеланието на съдилищата да преследват 
по съдебен ред истинските извършители на тези престъпления; като има предвид, 
че представителите на опозицията редовно стават жертва на словесни нападки, на 
кампании, насочени срещу тях, и на дехуманизация от страна на правителството 
или проправителствените медии;

З. като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал своята загриженост 
относно състоянието на демокрацията в Русия, относно системното неспазване на 
принципите на правовата държава и незачитане на основните права и принципи, 
както и относно свиващото се пространство за независимите участници и 
дисидентите в страната; като има предвид, че руските органи създават атмосфера 
на страх чрез настоящите репресии срещу опозицията, гражданското общество и 
всички критични гласове в очакване на предстоящите избори за Дума през 
септември 2021 г.;

И. като има предвид, че европейското потребление на газ достигна връхната си точка 
и че в момента не се използва пълният капацитет на настоящия газопровод 
„Северен поток“; като има предвид, че създаващото разделение решение на някои 
държави членки за изграждане на „Северен поток 2“ е несъвместимо с ценностите 
на солидарност и доверие в Енергийния съюз; като има предвид, че „Северен 
поток 2“ е несъвместим с целите на Европейския зелен пакт за намаляване на 
емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55% до 2030 г. и за премахване на 
нетните емисии на парникови газове до 2050 г.;

1. категорично осъжда задържането на Алексей Навални от руските органи при 
завръщането му в Русия на 17 януари 2021 г.;

2. отправя искане към руските органи незабавно да го освободят и да гарантират 
неговата безопасност, както и да освободят задържаните на летище „Внуково“ в 
Москва на 17 януари 2021 г.;

3. припомня, че задържането на политически опоненти е в разрез с международните 
ангажименти на Русия, и настоява съдебната система да бъде деполитизирана и да 
се спазват правата на справедлив съдебен процес и достъп до правни съвети; 
призовава Комитета на министрите и държавите – членки на Съвета на Европа, да 
използват правомощията, залегнали в член 46, параграф 4 от ЕКПЧ, и да отнесат 
до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) въпроса за нарушението на 
задължението от страна на Руската федерация;

4. отново призовава за независимо международно разследване на отравянето на 
Алексей Навални, в което да участват Организацията за забрана на химическото 
оръжие, Организацията на обединените нации и Съветът на Европа; настоятелно 
призовава руските органи да оказват пълно съдействие на международните 
организации по прозрачен и безпристрастен начин и да подведат под отговорност 
извършителите;

5. изразява своята солидарност с демократичните сили в Русия, които са радетели за 
отворено и свободно общество, както и своята подкрепа за всички лица и 
организации, които са обект на нападения и репресии;



RE\1222621BG.docx 5/6 PE662.878v01-00

BG

6. настоятелно призовава руските органи да прекратят тормоза, сплашването и 
нападенията срещу опозицията, гражданското общество, медиите, защитниците 
на правата на човека и други активисти и вместо това да позволят на руския народ 
да упражнява своите основни свободи и да извършва законни политически 
дейности и дейности на гражданското общество; осъжда факта, че руските органи 
не защитават тези лица и организации от нападения, тормоз и сплашване и не 
разследват безпристрастно подобни нападения срещу тях;

7. призовава руското правителство и Държавната дума да преразгледат правната 
рамка за изборите и законодателните актове за чуждите агенти и нежеланите 
организации,  за да улеснят плурализма и свободните и честни избори в 
съответствие с международните стандарти и да осигурят еднакви условия за 
кандидатите от опозицията; отправя искане към руското правителство да 
гарантира на всички демократични партии равен достъп и равни шансове на 
предстоящите избори за Държавната дума, тъй като нерегистрирането на партии 
представлява злоупотреба с процедурата за регистриране и унищожава 
политическата конкуренция и плуралистичната демокрация;

8. призовава ЗП/ВП и Съвета да изготвят нова стратегия за отношенията на ЕС с 
Русия, която да осигурява по-добра подкрепа за организациите на гражданското 
общество, насърчаващи демократичните ценности, принципите на правовата 
държава, основните свободи и правата на човека в Русия, включително 
Фондацията на Навални за борба с корупцията, и да засилят междуличностните 
контакти с гражданите на Русия;

9. отправя искане към Съвета и ЗП/ВП възможно най-бързо да приемат 
целенасочени санкции срещу лицата или образуванията, за които е установено, че 
извършват тежки нарушения на правата на човека или основните свободи – по-
специално във връзка с репресиите спрямо гражданското общество, активисти от 
опозицията и журналисти – както и срещу техните корумпирани съдружници и 
пропагандатори, сред които е възможно да са Роман Абрамович, Денис 
Бортников, Андрей Костин, Михаил Мурашко, Дмитрий Патрушев, Игор 
Шувалов, Владимир Соловьов и Алишер Усманов;

10. настоятелно призовава институциите на ЕС и всички държави членки да спрат 
изграждането на газопровода „Северен поток 2“ и настоятелно призовава 
Комисията да използва всички налични правни и политически средства, за да 
предотврати неговото изграждане, за да се избегне увеличаването на зависимостта 
на Европа от руските енергийни доставки; призовава за систематичен преглед на 
такива двустранни проекти в ЕС, които подкопават принципа на солидарност, 
подкрепят корупцията или водят до нарушения на правата на човека, 
включително фондацията, създадена наскоро от правителството на федералната 
провинция Мекленбург – Западна Померания с цел подпомагане на 
финализирането на „Северен поток 2“;

11. насърчава ЕС да продължи да призовава Русия да отмени или измени всички 
закони, които не са съвместими с международните стандарти; подчертава, че 
всеки диалог с Русия трябва да се основава на зачитане на международното право;
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12. отново призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да 
продължат да следят отблизо положението с правата на човека в Руската 
федерация и призовава делегацията на ЕС в Русия и посолствата на държавите 
членки да продължат да наблюдават съдебните дела, засягащи организации на 
гражданското общество, политици от опозицията и активисти, включително 
случая на Алексей Навални;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на ЗП/ВП, на правителствата и парламентите на държавите членки, на 
генералния секретар на Съвета на Европа и на президента, правителството и 
Държавната дума  на Руската федерация.


