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Europos Parlamento rezoliucija dėl Aleksejaus Navalno suėmimo Maskvoje
(2021/2513(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos ir dėl ES ir Rusijos santykių, 
ypač į 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją „Padėtis Rusijoje: Aleksejaus Navalno 
apnuodijimas“1,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių 
teisių paktą ir Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją (EŽTK),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos pirmininkės 2021 m. sausio 18 d. pareiškimą, 
pateiktą kitą dieną po Aleksejaus Navalno sulaikymo Maskvoje,

– atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo 
politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo 2021 m. sausio 18 d. deklaraciją ES 
vardu dėl Aleksejaus Navalno suėmimo jam grįžus į Rusiją,

– atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 2017 m. spalio 17 d. 
sprendimą byloje A. ir O. Navalnai prieš Rusiją, 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimą 
byloje A. Navalnas prieš Rusiją ir 2019 m. balandžio 9 d. sprendimą byloje A. Navalnas 
prieš Rusiją (Nr. 2),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Aleksejus Navalnas, veikdamas kaip teisininkas, politikas ir su korupcija 
kovojantis aktyvistas, atskleidė daug korupcijos atvejų, susijusių su verslo įmonėmis ir 
rusų politikais, vadovavo viešiesiems protestams visoje Rusijoje ir tapo vienu iš 
nedaugelio sėkmingai veiklą vykdančių Rusijos opozicijos lyderių;

B. kadangi prieš kurį laiką A. Navalnas buvo sulaikytas, suimtas ir nuteistas, taip mėginant 
nutraukti jo politinę ir visuomeninę veiklą; kadangi EŽTT yra paskelbęs, kad kai kurios 
iš šių procedūrų yra piktnaudžiaujamojo pobūdžio ir prieštarauja teisės į teisingą bylos 
nagrinėjimą principui bei principui „nėra bausmės be įstatymo“ (EŽTK 6 ir 
7 straipsniai), įskaitant apkaltinamąjį nuosprendį, kuris susijęs su dabartiniu A. Navalno 
sulaikymu ir kurį Rusijos valdžios institucijos dabar siekia pakeisti, t. y. vietoj lygtinės 
bausmės skirti laisvės atėmimą; kadangi 2020 m. gruodžio 29 d. Rusijos Tyrimų 
komitetas iškėlė naujus kaltinimus prieš A. Navalną ir apkaltino jį tuo, kad jis tariamai 
pasisavino 356 mln. rublių, paaukotų jo kovos su korupcija fondui ir susijusioms ne 
pelno organizacijoms;

C. kadangi keletą kartų buvo pasikėsinta į A. Navalno gyvybę, pastarąjį kartą – 2020 m. 
rugpjūčio 20 d., kai jis buvo apnuodytas „Novičiok“ tipo nervus paralyžiuojančia 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0232.
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medžiaga; kadangi nė vienu iš šių atvejų nusikaltimų vykdytojai nebuvo patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn; kadangi vykdant bendrą tiriamosios žurnalistikos tinklo 
projektą, kuriame dalyvavo tyrimų grupė „Bellingcat“, pavyko nustatyti kelis su šiuo 
apnuodijimu susijusius nusikaltimo vykdytojus, visi jie – su slaptomis saugumo 
tarnybomis susiję agentai;

D. kadangi A. Navalnas atvyko į Rusiją 2021 m. sausio 17 d. ir Rusijos valdžios 
institucijos jį sulaikė prieš jam pereinant sienos kontrolę; kadangi lėktuvas, kuriuo 
skrido A. Navalnas ir kuris turėjo leistis Maskvos Vnukovo oro uoste, kur šimtai 
žmonių susirinko siekdami jį palaikyti, buvo nukreiptas į Maskvos Šeremetjevo oro 
uostą; kadangi policija sulaikė nemažai žmonių, kurie laukė į Vnukovą atvyksiančio 
A. Navalno, įskaitant žurnalistus ir A. Navalno kovos su korupcija fondo darbuotojus;

E. kadangi, Rusijos federalinės kalėjimų tarnybos teigimu, A. Navalnas yra sulaikytas dėl 
daugkartinių 2014 m. apkaltinamojo nuosprendžio dėl sukčiavimo, kuriuo jam buvo 
skirta lygtinė bausmė, vykdymo sąlygų pažeidimų ir slapstymosi nuo baudžiamuosius 
įgaliojimus turinčių inspektorių; nurodoma, kad jis bus laikomas suimtas tol, kol 
teismas priims sprendimą šiuo klausimu; kadangi tariami minėtųjų sąlygų pažeidimai 
buvo padaryti dėl to, kad A. Navalnas turėjo likti Vokietijoje, kur jis buvo gydomas 
„Charité“ ligoninėje Berlyne ir sveiko po apnuodijimo; kadangi pagal Rusijos teisę nėra 
pagrindo jį sulaikyti 30 dienų;

F. kadangi teisė į minties ir žodžio laisvę, teisė jungtis į asociacijas ir teisė rinktis į taikius 
susirinkimus yra įtvirtintos Rusijos Federacijos Konstitucijoje; kadangi Rusijos 
Federacija yra pasirašiusi Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir EŽTK, ji taip pat yra 
Europos Tarybos narė, taigi yra įsipareigojusi laikytis tarptautinių standartų ir principų, 
kuriais reglamentuojama teisinė valstybė, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės; kadangi 
šie principai yra esminiai atsparios ir pliuralistinės visuomenės ramsčiai; kadangi 
laisvas ir nepriklausomas opozicijos, pilietinės visuomenės organizacijų ir žiniasklaidos 
darbas yra demokratinės visuomenės, pagrįstos teisinės valstybės principo laikymusi, 
pamatas;

G. kadangi žmogaus teisių ir teisinės valstybės padėtis Rusijoje ir toliau blogėja, valdžios 
institucijoms sistemingai stengiantis suvaržyti žodžio laisvę, apriboti susirinkimų laisvę, 
trukdyti opozicijos veiklai, griebtis represijų dėl bet kokios veiklos, kuria siekiama 
atskleisti korupciją, ir nuslopinti Rusijos pilietinės visuomenės veiklą; kadangi tokį 
visuomeninio nepritarimo užgniaužimą sustiprina policijos ir saugumo pajėgų 
nebaudžiamumas ir teismų nenoras baudžiamojon atsakomybėn traukti tikrųjų šių 
nusikaltimų vykdytojų; kadangi opozicijos atstovai sistemingai kenčia nuo vyriausybės 
arba vyriausybę palaikančios žiniasklaidos žodinių išpuolių, ad hominem kampanijų ir 
nužmoginančio puolimo;

H. kadangi Parlamentas daug kartų pareiškė esąs susirūpinęs dėl demokratijos padėties 
Rusijoje, dėl to, kad sistemingai nesilaikoma teisinės valstybės principo ir nepaisoma 
pagrindinių teisių ir principų, taip pat dėl mažėjančios erdvės nepriklausomiems 
nepritarimą reiškiantiems veikėjams šioje šalyje; kadangi Rusijos valdžios institucijos, 
atsižvelgdamos į artėjančius 2021 m. rugsėjo mėn. Dūmos rinkimus, kuria baimės 
atmosferą, šiuo metu susidorodamos su opozicija, pilietine visuomene ir kritišką 
nuomonę reiškiančias veikėjais;
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I. kadangi Europos dujų suvartojimas pasiekė aukščiausią lygį ir šiuo metu nevisiškai 
išnaudojami dabartinio dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumai; kadangi vienybę 
skaldantis kai kurių valstybių narių sprendimas tiesti dujotiekį „Nord Stream 2“ yra 
nesuderinamas su energetikos sąjungos solidarumo ir pasitikėjimo vertybėmis; kadangi 
dujotiekis „Nord Stream 2“ nesuderinamas su Europos žaliojo kurso tikslais iki 2030 m. 
bent 55 proc. sumažinti ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir iki 
2050 m. pasiekti nulinį grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

1. griežtai smerkia tai, kad Rusijos valdžios institucijos sulaikė 2021 m. sausio 17 d. į 
Rusiją grįžusį Aleksejų Navalną;

2. reikalauja, kad Rusijos valdžios institucijos nedelsiant paleistų jį į laisvę ir užtikrintų jo 
saugumą, taip pat paleistų 2021 m. sausio 17 d. Maskvos Vnukovo oro uoste sulaikytus 
asmenis;

3. primena, kad politinių oponentų sulaikymas prieštarauja Rusijos tarptautiniams 
įsipareigojimams, ir primygtinai reikalauja depolitizuoti teismų sistemą, užtikrinti teisę į 
teisingą bylos nagrinėjimą ir galimybę kreiptis į advokatą; ragina Europos Tarybos 
Ministrų Komitetą ir valstybes nares pasinaudoti EŽTK 46 straipsnio 4 dalyje 
įtvirtintais įgaliojimais ir kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą, kad Rusijos 
Federacijai būtų iškelta byla dėl pažeidimo;

4. pakartoja savo raginimą, kad dalyvaujant Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai, 
Jungtinėmis Tautomis ir Europos Tarybai būtų atliktas nepriklausomas tarptautinis 
Aleksejaus Navalno apnuodijimo tyrimas; primygtinai ragina Rusijos valdžios 
institucijas užtikrinant skaidrumą ir nešališkumą visapusiškai bendradarbiauti su 
tarptautiniais veikėjais ir patraukti atsakomybėn šio nusikaltimo vykdytojus;

5. pareiškia, kad yra solidarus su Rusijos demokratinėmis jėgomis, pasiryžusiomis kurti 
atvirą ir laisvą visuomenę, taip pat pareiškia, kad remia visus asmenis ir organizacijas, 
nukentėjusius nuo išpuolių ir represijų;

6. primygtinai ragina Rusijos valdžios institucijas liautis persekioti ir bauginti opozicijos, 
pilietinės visuomenės, žiniasklaidos atstovus, žmogaus teisių gynėjus ir kitus aktyvistus 
ir rengti prieš juos išpuolius, vietoj to suteikti Rusijos žmonėms galimybę naudotis jų 
pagrindinėmis laisvėmis ir užsiimti teisėta politine ir pilietinės visuomenės veikla; 
smerkia Rusijos valdžios institucijų nenorą apsaugoti šiuos veikėjus nuo išpuolių, 
persekiojimo ir bauginimo, taip pat nenorą nešališkai tirti prieš šiuos asmenis surengtus 
išpuolius;

7. ragina Rusijos vyriausybę ir Valstybės Dūmą persvarstyti rinkimų teisės nuostatas ir 
teisės aktus dėl užsienio agentų ir nepageidaujamų organizacijų, siekiant sudaryti 
geresnes sąlygas pliuralizmui, laisviems ir sąžiningiems rinkimams, vykdomiems 
laikantis tarptautinių standartų, ir vienodas veiklos sąlygas opozicijos kandidatams; 
reikalauja, kad Rusijos vyriausybė visoms demokratinėms partijoms užtikrintų vienodą 
prieigą ir sudarytų lygias galimybes per būsimus Dūmos rinkimus, nes atsisakymas 
registruoti partijas yra piktnaudžiavimas registracijos procedūra, tokiu būdu naikinant 
politinę konkurenciją ir pliuralistinę demokratiją;

8. ragina Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Tarybą 
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parengti naują ES santykių su Rusija strategiją, pagal kurią turi būti geriau remiamos 
pilietinės visuomenės organizacijos, skatinančios demokratines vertybes, teisinę 
valstybę, pagrindines laisves ir žmogaus teises Rusijoje, įskaitant A. Navalno kovos su 
korupcija fondą, ir stiprinami žmonių tarpusavio ryšiai su Rusijos piliečiais;

9. prašo Tarybos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo 
kuo greičiau patvirtinti tikslines sankcijas, taikytinas asmenims ar subjektams, kurie, 
kaip nustatyta, šiurkščiai pažeidė žmogaus teises ar pagrindines laisves, ypač kai tai 
susiję su represijomis prieš pilietinę visuomenę, opozicijos aktyvistus ir žurnalistus, taip 
pat jų korumpuotiems bendrininkams ir propagandininkams, galbūt įskaitant Romaną 
Abramovičių, Denisą Bortnikovą, Andrejų Kostiną, Michailą Muraško, Dmitrijų 
Patruševą, Igorį Šuvalovą, Vladimirą Solovjovą ir Ališerą Usmanovą;

10. ragina ES institucijas ir visas valstybes nares nutraukti veiksmus, kuriais siekiama baigti 
tiesti dujotiekį „Nord Stream 2“, taip pat primygtinai ragina Europos Komisiją naudotis 
visomis turimomis teisinėmis ir politinėmis priemonėmis, kad būtų užkirstas kelias šio 
dujotiekio užbaigimui, siekiant išvengti Europos priklausomybės nuo Rusijos energijos 
tiekimo padidėjimo; ragina sistemingai peržiūrėti panašius dvišalius projektus ES, 
kuriais pažeidžiamas solidarumo principas, remiama korupcija arba dėl kurių 
pažeidžiamos žmogaus teisės, įskaitant Meklenburgo-Pomeranijos krašto vyriausybės 
neseniai įsteigtą fondą, siekiant padėti baigti tiesti dujotiekį „Nord Stream 2“;

11. ragina ES toliau raginti Rusiją panaikinti arba iš dalies pakeisti visus įstatymus, kurie 
neatitinka tarptautinių standartų; pabrėžia, kad bet kokį dialogą su Rusija reikia grįsti 
tarptautinės teisės laikymusi;

12. pakartoja savo raginimą Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) ir valstybėms narėms 
toliau atidžiai stebėti žmogaus teisių padėtį Rusijos Federacijoje ir ragina ES delegaciją 
Rusijoje ir valstybių narių ambasadas toliau stebėti su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, opozicijos politikais ir aktyvistais susijusias bylas teismuose, įskaitant 
Aleksejaus Navalno bylą;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajam 
įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybos 
generaliniam sekretoriui bei Rusijos Federacijos Prezidentui, vyriausybei ir Valstybės 
Dūmai.


