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B9-0093/2021

Usnesení Evropského parlamentu o zatčení Alexeje Navalného v Moskvě
(2021/2513(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a o vztazích mezi EU a Ruskem, zejména 
na usnesení ze dne 17. září 2020 o situaci v Rusku a otrávení Alexeje Navalného1,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, na Mezinárodní pakt o občanských 
a politických právech a na Úmluvu Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních 
svobod,

– s ohledem na prohlášení předsedkyně Evropské komise ze dne 18. ledna 2021 po 
zadržení Alexeje Navalného předchozího dne v Moskvě,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku vydané dne 18. ledna 2021 jménem EU ohledně 
zatčení Alexeje Navalného po jeho návratu do Ruska,

– s ohledem na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Navalní 
v. Rusko ze dne 17. října 2017, Navalnyj v. Rusko ze dne 15. listopadu 2018 a Navalnyj 
v. Rusko (č. 2) ze dne 9. dubna 2019,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Alexej Navalnyj jako právník, politik a aktivista bojující proti 
korupci odhalil četné korupční aféry, do nichž jsou zapleteny podniky a ruští politici, 
stál v čele veřejných protestních akcí po celém Rusku a stal se jedním z mála 
skutečných vůdců ruské opozice;

B. vzhledem k tomu, že Navalnyj byl již v minulosti zadržen, zatčen a souzen ve snaze 
zastavit jeho politické a veřejné činnosti; vzhledem k tomu, že ESLP prohlásil řadu 
těchto řízení za protiprávní a v rozporu se zásadou práva na spravedlivý proces a 
zásadou „uložení trestu jen na základě zákona“ (článek 6 a 7 EÚLP), včetně odsouzení, 
na němž je založeno jeho stávající zadržení a které se ruské orgány nyní snaží změnit z 
podmíněného trestu na trest odnětí svobody; vzhledem k tomu, že dne 29. prosince 2020 
vznesla ruská vyšetřovací komise proti Navalnému nová obvinění z údajné zpronevěry 
356 milionů rublů, které jako dary získala jeho protikorupční nadace a přidružené 
neziskové organizace;

C. vzhledem k tomu, že došlo k několika pokusům připravit Navalného o život, naposledy 
dne 20. srpna 2020, kdy byl otráven nervově paralytickou látkou typu „Novičok“; 
vzhledem k tomu, že ani v jednom z těchto případů nebyli viníci postaveni před soud; 
vzhledem k tomu, že síti investigativních novinářů se zapojením investigativního týmu 
Bellingcat se podařilo identifikovat několik pachatelů této otravy a všichni byli agenty 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0232.
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napojenými na tajné bezpečnostní služby;

D. vzhledem k tomu, že Navalnyj dne 17. ledna 2021 přijel do Ruska a ruské orgány ho 
zadržely předtím, než prošel hraniční kontrolou; vzhledem k tomu, že jeho let byl na 
moskevské letiště Šeremetěvo přesměrován z jiného moskevského letiště Vnukovo, kde 
se na jeho podporu shromáždily stovky osob; vzhledem k tomu, že policie zadržela 
velký počet lidí, kteří na příjezd Navalného čekali na letišti Vnukovo, včetně novinářů 
a pracovníků Navalného protikorupční nadace;

E. vzhledem k tomu, že podle ruské federální vězeňské služby byl Navalnyj zadržen 
z důvodu „opakovaného porušování“ podmínek svého podmíněného odsouzení v roce 
2014 za podvod a vyhýbání se trestnímu vyšetřování a bude zadržován, dokud nebude 
v této věci vydáno soudní rozhodnutí; vzhledem k tomu, že k údajnému porušení těchto 
podmínek došlo v důsledku toho, že Navalnyj musel během své léčby v berlínské 
nemocnici Charité a zotavování se z otravy zůstat v Německu; vzhledem k tomu, že 
podle ruského práva neexistují důvody pro jeho třicetidenní vazbu;

F. vzhledem k tomu, že v ústavě Ruské federace je zakotveno právo na svobodu myšlení, 
projevu, sdružování a pokojného shromažďování; vzhledem k tomu, že Ruská federace 
je signatářem Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských 
právech a také členem Rady Evropy, a tudíž se zavázala dodržovat mezinárodní 
standardy a zásady, kterými se řídí právní stát, lidská práva a základní svobody; 
vzhledem k tomu, že tyto zásady jsou klíčovými pilíři odolné a pluralitní společnosti; 
vzhledem k tomu, že svobodná a nezávislá práce opozice, organizací občanské 
společnosti a sdělovacích prostředků je základním stavebním kamenem demokratické 
společnosti založené na právním státu;

G. vzhledem k tomu, že stav lidských práv a právního státu se v Rusku neustále zhoršuje 
a že tamní orgány se systematicky snaží umlčet svobodu slova, omezit svobodu 
shromažďování a bránit opozičním činnostem, reagují represemi na veškeré činnosti 
zaměřené na odhalování korupce a utlumují činnosti ruské občanské společnosti; 
vzhledem k tomu, že pokračující represe nesouhlasu se společenským uspořádáním je 
podporována v důsledku beztrestnosti policie a bezpečnostních složek, jakož i neochoty 
soudů stíhat skutečné pachatele těchto zločinů; vzhledem k tomu, že zástupci opozice 
jsou systematicky vystavováni slovním útokům, kampaním ad hominem namířeným 
proti nim a dehumanizaci ze strany vlády či provládních sdělovacích prostředků;

H. vzhledem k tomu, že Parlament při četných příležitostech vyjádřil obavy nad stavem 
demokracie v Rusku, systematickým nedodržováním právního státu a nerespektováním 
základních práv a zásad a nad zmenšujícím se prostorem pro působení nezávislých a 
opozičních subjektů v zemi; vzhledem k tomu, že ruské orgány před nadcházejícími 
volbami do Dumy v září 2021 vytvářejí prostřednictvím aktuálního potlačování opozice, 
občanské společnosti a veškerých kritických hlasů atmosféru strachu;

I. vzhledem k tomu, že evropská spotřeba zemního plynu dosáhla svého vrcholu a 
kapacita existujícího plynovodu Nord Stream není v současné době využívána naplno; 
vzhledem k tomu, že kontroverzní rozhodnutí některých členských států vybudovat 
plynovod Nord Stream 2 není v souladu s hodnotami energetické unie, jako je solidarita 
a důvěra; vzhledem k tomu, že plynovod Nord Stream 2 je v rozporu s cíli Zelené 
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dohody pro Evropu, podle nichž se mají emise skleníkových plynů v EU do roku 2030 
snížit o nejméně 55 % a do roku 2050 se mají eliminovat čisté emise skleníkových 
plynů;

1. důrazně odsuzuje zadržení Alexeje Navalného ruskými orgány po jeho návratu do 
Ruska dne 17. ledna 2021;

2. požaduje, aby jej ruské orgány okamžitě propustily a zajistily jeho bezpečnost a rovněž 
aby propustily všechny osoby, které dne 17. ledna 2021 zadržely na moskevském letišti 
Vnukovo;

3. připomíná, že zadržování politických oponentů je v rozporu s mezinárodními závazky 
Ruska, a trvá na tom, aby byla justice odpolitizována a aby byla respektována práva na 
spravedlivý proces a na právního zástupce; vyzývá Výbor ministrů a členské státy Rady 
Evropy, aby využily své pravomoci zakotvené v čl. 46 odst. 4 EÚLP a podaly proti 
Ruské federaci žalobu pro nesplnění povinnosti u Evropského soudu pro lidská práva;

4. znovu opakuje svou žádost o nezávislé mezinárodní vyšetřování otravy Alexeje 
Navalného za účasti Organizace pro zákaz chemických zbraní, Spojených národů 
a Rady Evropy; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby plně, transparentně a nestranně 
spolupracovaly s mezinárodními aktéry a aby pachatele pohnaly k odpovědnosti;

5. vyjadřuje svou solidaritu s demokratickými silami v Rusku, které jsou odhodlány 
podporovat otevřenou a svobodnou společnost, a svou podporu všem jednotlivcům 
a organizacím, které jsou terčem útoků a represí;

6. naléhavě vyzývá ruské orgány, aby ukončily šikanování, zastrašování a útoky na 
opozici, občanskou společnost, sdělovací prostředky, obránce lidských práv a další 
aktivisty a místo toho umožnily ruským obyvatelům uplatňovat své základní svobody 
a vykonávat legitimní politické činnosti a činnosti občanské společnosti; odsuzuje 
neschopnost ruských orgánů chránit tyto aktéry před útoky, šikanováním a 
zastrašováním a nestranně tyto útoky na ně vyšetřovat;

7. vyzývá ruskou vládu a Státní dumu, aby přezkoumaly právní rámec pro volby a právní 
předpisy o zahraničních činitelích a nežádoucích organizacích s cílem usnadnit pluralitu 
a svobodné a spravedlivé volby v souladu s mezinárodními standardy a vytvořit rovné 
podmínky pro opoziční kandidáty; požaduje, aby ruská vláda během nadcházejících 
voleb do Dumy zaručila všem demokratickým stranám rovný přístup a rovné 
příležitosti, jelikož neregistrace stran představuje zneužití registračního procesu, které 
ničí politickou soutěž a pluralitní demokracii;

8. vyzývá vysokého představitele, místopředsedu Komise a Radu, aby vypracovali novou 
strategii pro vztahy EU s Ruskem, která musí lépe podporovat organizace občanské 
společnosti, které prosazují demokratické hodnoty, právní stát, základní svobody a 
lidská práva v Rusku, včetně Navalného protikorupční nadace, a posilovat mezilidské 
kontakty s občany Ruska;

9. žádá Radu a vysokého představitele, místopředsedu Komise, aby co nejdříve přijali 
cílené sankce proti osobám nebo subjektům, u nichž bylo zjištěno závažné porušování 
lidských práv nebo základních svobod – zejména v souvislosti s represí proti občanské 
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společnosti, opozičním aktivistům a novinářům –, a také proti jejich zkorumpovaným 
společníkům a propagandistům, jako je např. Roman Abramovič, Denis Bortnikov, 
Andrej Kostin, Michail Muraško, Dmitrij Patrušev, Igor Šuvalov, Vladimir Solovjov 
a Ališer Usmanov;

10. naléhavě vyzývá orgány EU a všechny členské státy, aby zastavily dokončování 
plynovodu Nord Stream 2, a naléhavě žádá Komisi, aby využila veškeré právní a 
politické prostředky, které má k dispozici, aby zabránila jeho dokončení, a tím předešla 
větší závislosti Evropy na ruských dodávkách energie; vyzývá k systematickému 
přezkumu podobných dvoustranných projektů v EU, které narušují zásadu solidarity, 
podporují korupci nebo vedou k porušování lidských práv, např. nadace, která byla 
nedávno založena vládou spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko s cílem 
dokončit plynovod Nord Stream 2;

11. vybízí EU, aby soustavně vyzývala Rusko k tomu, aby zrušilo nebo změnilo všechny 
právní předpisy, které nejsou v souladu s mezinárodními standardy; zdůrazňuje, že 
jakýkoli dialog s Ruskem musí být založen na dodržování mezinárodního práva;

12. opakuje svou výzvu Evropské službě pro vnější činnost a členským státům, aby i nadále 
pozorně sledovaly situaci v oblasti lidských práv v Ruské federaci, a vyzývá delegaci 
EU v Rusku a velvyslanectví členských států, aby pokračovaly ve sledování soudních 
případů, které se týkají organizací občanské společnosti, opozičních politiků a aktivistů, 
např. případu Alexeje Navalného;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému 
představiteli, místopředsedovi Komise, vládám a parlamentům členských států, 
generálnímu tajemníkovi Rady Evropy a prezidentovi, vládě a Státní dumě Ruské 
federace.


