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B9-0093/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon Aleksei Navalnõi vahistamise kohta Moskvas
(2021/2513(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa ning ELi ja Venemaa suhete 
kohta, eriti 17. septembri 2020. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venemaal ja Aleksei 
Navalnõi mürgitamise kohta1,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelist pakti ning Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi 18. jaanuari 2021. aasta avaldust Aleksei 
Navalnõi kinnipidamise kohta Moskvas 17. jaanuaril 2021,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja poolt ELi nimel 18. jaanuaril 2021. aastal tehtud avaldust Aleksei 
Navalnõi kinnipidamise kohta tema tagasipöördumisel Venemaale,

– võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu 17. oktoobri 2017. aasta otsust kohtuasjas 
Navalnõi vs. Venemaa, 15. novembri 2018. aasta otsust kohtuasjas Navalnõi vs. 
Venemaa ja 9. aprilli 2019. aasta otsust kohtuasjas Navalnõi vs. Venemaa (nr 2),

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Aleksei Navalnõi on juristi, poliitiku ja korruptsioonivastase aktivistina 
avalikustanud arvukalt korruptsioonijuhtumeid, millesse on segatud äriettevõtted ja 
Venemaa poliitikud, juhtinud avalikke proteste kogu Venemaal ning temast on saanud 
üks väheseid Venemaa opositsiooni tõhusaid juhte;

B. arvestades, et Navalnõid on tema poliitilise ja avaliku tegevuse takistamise eesmärgil 
varem kinni peetud, vangistatud ja süüdi mõistetud; arvestades, et Euroopa Inimõiguste 
Kohus on tunnistanud mitu sellist menetlust kuritahtlikuks ja õiglase kohtumenetluse 
põhimõtet ning „õigusliku aluseta karistamise keelu“ põhimõtet rikkuvaks (Euroopa 
inimõiguste konventsiooni artiklid 6 ja 7), sealhulgas tema praeguse kinnipidamisega 
seotud süüdimõistmise, mille eest määratud karistust Venemaa võimud püüavad nüüd 
tingimisi karistusest reaalseks vanglakaristuseks muuta; arvestades, et Venemaa 
uurimiskomisjon esitas 29. detsembril 2020 Navalnõile uued süüdistused, süüdistades 
teda oma korruptsioonivastasele sihtasutusele ja sellega seotud 
mittetulundusorganisatsioonidele tehtud annetuste väidetavas omastamises 356 miljoni 
rubla suuruses summas;

C. arvestades , et Navalnõid on üritatud tappa mitmel korral, viimati 20. augustil 2020, mil 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0232.
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teda mürgitati Novitšoki tüüpi närvimürgiga; arvestades, et ühelgi juhul ei antud 
süüdlasi kohtu alla; arvestades, et Bellingcati uurimisrühma kaasava uurivate 
ajakirjanike ühisvõrgustiku projekti käigus suudeti selgitada välja mitu mürgitamises 
osalenud isikut, kes kõik on salajaste julgeolekuteenistustega seotud agendid;

D. arvestades, et Navalnõi saabus Venemaale 17. jaanuaril 2021 ja Venemaa võimud 
pidasid ta kinni enne piirikontrolli läbimist; arvestades, et tema lend suunati Moskva 
Šeremetjevo lennujaama ümber Moskva Vnukovo lennujaamast, kuhu oli kogunenud 
sadu inimesi teda toetama; arvestades, et politsei pidas kinni palju inimesi, kes ootasid 
Navalnõi saabumist Vnukovo lennujaama, sealhulgas ajakirjanikud ja Navalnõi 
korruptsioonivastase võitluse sihtasutuse töötajad;

E. arvestades, et Venemaa föderaalse vanglaameti andmetel peetakse Navalnõid kuni 
juhtumi kohta kohtuotsuse tegemiseni kinni, kuna ta olevat „korduvalt rikkunud“ talle 
2014. aastal pettuse eest mõistetud tingimisi karistuse tingimusi ja hoidnud kõrvale 
kriminaaluurijatest; arvestades, et nende tingimuste väidetav rikkumine oli tingitud 
Navalnõi vajadusest jääda Saksamaale, et saada ravi Berliini Charité haiglas ja toibuda 
mürgitamisest; arvestades, et tema 30-päevane kinnipidamine Venemaa õiguse alusel ei 
ole põhjendatud;

F. arvestades, et Venemaa Föderatsiooni põhiseaduses on sätestatud õigus mõtte-, sõna-, 
ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadusele; arvestades, et Venemaa Föderatsioon 
on kirjutanud alla inimõiguste ülddeklaratsioonile ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonile ning on Euroopa Nõukogu liige ja on seetõttu 
võtnud endale kohustuse järgida õigusriiki, inimõigusi ja põhivabadusi reguleerivaid 
rahvusvahelisi standardeid ja põhimõtteid; arvestades, et need põhimõtted on 
vastupidava ja pluralistliku ühiskonna olulised tugisambad; arvestades, et opositsiooni, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia vaba ja sõltumatu töö on õigusriigi 
põhimõttele tugineva demokraatliku ühiskonna nurgakivi;

G. arvestades, et inimõiguste ja õigusriigi olukord Venemaal halveneb jätkuvalt seoses 
võimude süstemaatiliste pingutustega vaigistada sõnavabadust ja piirata 
kogunemisvabadust, takistada opositsiooni tegevust, vastata repressioonidega mis tahes 
tegevusele, mille eesmärk on paljastada korruptsiooni, ning lämmatada Venemaa 
kodanikuühiskonna tegevust; arvestades, et seda jätkuvat ühiskondliku teisitimõtlemise 
mahasurumist võimendavad politsei- ja julgeolekujõudude karistamatus ning kohtute 
soovimatus nende kuritegude tegelikke toimepanijaid vastutusele võtta; arvestades, et 
valitsus ja valitsusmeelne meedia panevad opositsiooni esindajate suhtes 
süstemaatiliselt toime verbaalseid rünnakuid, laimukampaaniaid ja ebainimlikustamist;

H. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud muret demokraatia olukorra 
pärast Venemaal, õigusriigi põhimõtte ning põhiõiguste ja aluspõhimõtete 
süstemaatilise eiramise pärast ning sõltumatute osaliste ja teisitimõtlejate 
tegutsemisruumi ahenemise pärast riigis; arvestades, et Venemaa võimud kujundavad 
tulevaste Riigiduuma valimiste eel 2021. aasta septembris praegu opositsiooni, 
kodanikuühiskonna ja kõigi kriitiliste seisukohtade mahasurumise kaudu 
hirmuõhkkonna;

I. arvestades, et Euroopa gaasitarbimine on jõudnud haripunkti ja olemasoleva Nord 
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Streami torujuhtme täisvõimsust praegu ei kasutata; arvestades, et teatavate 
liikmesriikide lahkarvamusi tekitav otsus ehitada Nord Stream 2 ei ole kooskõlas 
energialiidu väärtustega, milleks on solidaarsus ja usaldus; arvestades, et Nord Stream 2 
ei ole kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega vähendada ELi 
kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 55 % ja kaotada kasvuhoonegaaside 
netoheide 2050. aastaks;

1. mõistab teravalt hukka Aleksei Navalnõi kinnipidamise Venemaa võimude poolt tema 
tagasipöördumisel Venemaale 17. jaanuaril 2021;

2. nõuab, et Venemaa võimud vabastaksid ta viivitamata ja tagaksid tema turvalisuse ning 
vabastaksid ka 17. jaanuaril 2021 Moskva Vnukovo lennujaamas kinnipeetud isikud;

3. tuletab meelde, et poliitiliste oponentide kinnipidamine on vastuolus Venemaa 
rahvusvaheliste kohustustega, ning nõuab kohtusüsteemi depolitiseerimist ning seda, et 
austataks õigust õiglasele kohtumõistmisele ja juurdepääsule õigusnõustamisele; kutsub 
ministrite komiteed ja Euroopa Nõukogu liikmesriike üles kasutama Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 46 lõikes 4 sätestatud volitusi, 
et algatada Euroopa Inimõiguste Kohtus Venemaa Föderatsiooni vastu 
rikkumismenetlus;

4. kordab oma nõudmist korraldada koos Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni, 
ÜRO ja Euroopa Nõukoguga Aleksei Navalnõi mürgitamise sõltumatu rahvusvaheline 
uurimine; nõuab tungivalt, et Venemaa võimud teeksid rahvusvaheliste osalejatega 
läbipaistval ja erapooletul viisil täielikku koostööd ning võtaksid süüdlased vastutusele;

5. väljendab solidaarsust Venemaa demokraatlike jõududega, kes on pühendunud avatud 
ja vabale ühiskonnale, ning avaldab toetust kõigile isikutele ja organisatsioonidele, kes 
on rünnakute ja repressioonide sihtmärgiks;

6. nõuab tungivalt, et Venemaa võimud lõpetaksid opositsiooni, kodanikuühiskonna, 
meedia, inimõiguste kaitsjate ja teiste aktivistide ahistamise, hirmutamise ja ründamise 
ning selle asemel võimaldaksid Venemaa rahval kasutada oma põhivabadusi ning 
tegeleda legitiimse poliitilise ja kodanikuühiskonna tegevusega; mõistab hukka 
Venemaa võimude suutmatuse kaitsta eelnimetatud osalejaid rünnakute, ahistamise ja 
hirmutamise eest ning erapooletult uurida selliseid rünnakuid nende vastu;

7. kutsub Venemaa valitsust ja Riigiduumat üles vaatama läbi valimiste õigusliku 
raamistiku ning õigusaktid välisagentide ja mittesoovitavate organisatsioonide kohta, et 
soodustada pluralismi ning vabu ja õiglasi valimisi kooskõlas rahvusvaheliste 
standarditega ning luua opositsioonikandidaatidele võrdsed tingimused; nõuab, et 
Venemaa valitsus tagaks kõigile demokraatlikele parteidele võrdse juurdepääsu ja 
võrdsed võimalused eelseisvatel Riigiduuma valimistel, kuna parteide registreerimata 
jätmine on registreerimismenetluse kuritarvitamine, mis hävitab poliitilise konkurentsi 
ja pluralistliku demokraatia;

8. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal ning nõukogul töötada välja uus strateegia ELi suheteks Venemaaga, mis peab 
paremini toetama kodanikuühiskonna organisatsioone, kes edendavad Venemaal 
demokraatlikke väärtusi, õigusriiki, põhivabadusi ja inimõigusi, sealhulgas Navalnõi 
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korruptsioonivastase võitluse sihtasutust, ning tugevdama inimestevahelisi kontakte 
Venemaa kodanikega;

9. palub nõukogul ja komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal võtta võimalikult kiiresti vastu sihipärased sanktsioonid üksikisikute 
või üksuste vastu, kes on teadaolevalt inimõigusi või põhivabadusi raskelt rikkunud – 
eelkõige seoses kodanikuühiskonna, opositsiooniaktivistide ja ajakirjanike 
represseerimisega –, samuti nende korrumpeerunud kaasosaliste ja propagandistide 
vastu, kelle hulka võivad kuuluda Roman Abramovitš, Deniss Bortnikov, Andrei 
Kostin, Mihhail Muraško, Dmitri Patrušev, Igor Šuvalov, Vladimir Solovjov ja Ališer 
Usmanov;

10. kutsub ELi institutsioone ja kõiki liikmesriike peatama Nord Stream 2 torujuhtme 
lõpuleviimine ning nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks kõiki olemasolevaid 
õiguslikke ja poliitilisi vahendeid, et takistada selle lõpuleviimist, vältimaks Euroopa 
kasvavat sõltuvust Venemaa energiatarnetest; nõuab selliste sarnaste kahepoolsete 
projektide süstemaatilist läbivaatamist ELis, mis õõnestavad solidaarsuse põhimõtet, 
toetavad korruptsiooni või viivad inimõiguste rikkumiseni, mille hulka kuulub 
Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valitsuse poolt hiljuti loodud sihtasutus Nord 
Stream 2 lõpuleviimisele kaasaaitamiseks;

11. ergutab ELi jätkama Venemaale pidevate üleskutsete esitamist, et Venemaa tunnistaks 
kehtetuks kõik seadused, mis ei ole rahvusvaheliste standarditega kooskõlas, või 
muudaks neid; rõhutab, et igasugune dialoog Venemaaga peab põhinema 
rahvusvahelise õiguse austamisel;

12. kordab oma üleskutset Euroopa välisteenistusele ja liikmesriikidele jätkata inimõiguste 
olukorra tähelepanelikku jälgimist Venemaa Föderatsioonis ning kutsub ELi 
delegatsiooni Venemaal ja liikmesriikide saatkondi üles jätkama kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, opositsioonipoliitikute ja aktivistide, sealhulgas Aleksei Navalnõi 
kohtuasjaga seotud kohtuasjade jälgimist;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogu 
peasekretärile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja Riigiduumale.


