
RE\1222621LV.docx PE662.878v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

B9-0093/2021

19.1.2021

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / 
Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 
paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

par Alekseja Navaļnija aizturēšanu Maskavā
(2021/2513(RSP))

Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Sven Giegold, Tilly Metz, Martin Häusling, 
Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Rosa D’Amato, Claude Gruffat, 
Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield, Jordi Solé, Heidi Hautala, 
Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Alice 
Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Michael Bloss, Hannah 
Neumann, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Katrin Langensiepen, Ville 
Niinistö, Alexandra Geese, Eleonora Evi
Verts/ALE grupas vārdā



PE662.878v01-00 2/5 RE\1222621LV.docx

LV

B9-0093/2021

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Alekseja Navaļnija apcietināšanu Maskavā
(2021/2513(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju un ES un Krievijas attiecībām, jo īpaši 
2020. gada 17. septembra rezolūciju par stāvokli Krievijā: Alekseja Navaļnija 
noindēšanas mēģinājums1,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Starptautisko paktu par pilsoniskajām 
un politiskajām tiesībām un Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju (ECTK),

– ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētājas 2021. gada 18. janvāra paziņojumu pēc 
iepriekšējā dienā Maskavā notikušās Alekseja Navaļnija aizturēšanas,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās 
un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2021. gada 18. janvāra paziņojumu ES vārdā 
par Alekseja Navaļnija aizturēšanu, kas notikusi, viņam atgriežoties Krievijā,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) 2017. gada 17. oktobra spriedumu lietā 
Navaļniji pret Krieviju, 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā Navaļnijs pret 
Krieviju un 2019. gada 9. aprīļa spriedumu lietā Navaļnijs pret Krieviju (Nr. 2),

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Aleksejs Navaļnijs kā jurists, politiķis un pretkorupcijas aktīvists ir atklājis 
daudzus korupcijas gadījumus, kuros iesaistīti uzņēmumi un Krievijas politiķi, vadījis 
sabiedrības protestus visā Krievijā un kļuvis par vienu no nedaudzajiem faktiskajiem 
Krievijas opozīcijas līderiem;

B. tā kā Navaļnijs jau iepriekš ir ticis aizturēts, apcietināts un notiesāts, mēģinot pārtraukt 
viņa politisko un sabiedrisko darbību; tā kā ECT ir atzinusi, ka vairākas no šīm 
procedūrām ir ļaunprātīgas un pretrunā principam par tiesībām uz taisnīgu tiesu un 
principam par sodīšanas nepieļaujamību bez likuma (ECTK 6. un 7. pants), tostarp arī 
notiesāšana, kura saistīta ar viņa pašreizējo aizturēšanu un kuras satvarā Krievijas 
iestādes tagad cenšas nosacīta soda vietā noteikt ieslodzījumu; tā kā 2020. gada 
29. decembrī Krievijas Izmeklēšanas komiteja izvirzīja Navaļnijam jaunas apsūdzības: 
viņš esot piesavinājies 35 miljonus RUB no ziedojumiem viņa Korupcijas apkarošanas 
fondam un saistītām bezpeļņas organizācijām;

C. tā kā ir bijuši vairāki mēģinājumi Navaļniju nogalināt, no kuriem jaunākais — 
2020. gada 20. augustā, kad viņš tika saindēts ar “Novičok” klases neiroparalītisku vielu 
tā kā nevienā no šiem gadījumiem vainīgie nav saukti pie atbildības; tā kā pētniecisko 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0232.
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žurnālistu tīkla kopprojektam, kurā darbojās arī Bellingcat izmeklēšanas grupa, izdevās 
identificēt vairākus saindēšanā iesaistītos vainīgos, no kuriem visi ir slepeno drošības 
dienestu aģenti;

D. tā kā 2021. gada 17. janvārī Navaļnijs ieradās Krievijā un Krievijas iestādes viņu 
aizturēja pirms robežkontroles šķērsošanas; tā kā viņa lidojums uz Maskavas Vnukovas 
lidostu, kur viņa atbalstam pulcējās simtiem cilvēku, tika novirzīts uz Maskavas 
Šeremetjevas lidostu; tā kā policija aizturēja lielu skaitu cilvēku, kas gaidīja Navaļnija 
ierašanos Vnukovas lidostā, tostarp žurnālistus un Navaļnija Korupcijas apkarošanas 
fonda darbiniekus;

E. tā kā saskaņā ar Krievijas Federālā sodu izpildes dienesta sniegto informāciju Navaļnijs 
ir aizturēts tāpēc, ka “vairākkārt pārkāpis” nosacītā soda nosacījumus, kas saistīti ar 
viņa notiesāšanu 2014. gadā par krāpšanu, un ir izvairījies no kriminālsodu izpildes 
inspektoriem, un viņš būs aizturēts līdz brīdim, kad šajā lietā tiks pieņemts tiesas 
nolēmums; tā kā Navaļnijam piedēvētie šo nosacījumu pārkāpumi notika tāpēc, ka 
viņam bija jāpaliek Vācijā, lai saņemtu medicīnisko aprūpi Charité slimnīcā Berlīnē un 
atkoptos no saindēšanas; tā kā Krievijas tiesību aktos nav rodams pamats viņa 
aizturēšanai uz 30 dienām;

F. tā kā tiesības uz domas un vārda, biedrošanās un mierīgas pulcēšanās brīvību ir 
nostiprinātas Krievijas Federācijas konstitūcijā; tā kā Krievijas Federācija ir parakstījusi 
Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un ECTK, kā arī ir Eiropas Padomes locekle un 
tādējādi ir apņēmusies ievērot starptautiskos standartus un principus, kas reglamentē 
tiesiskumu, cilvēktiesības un pamatbrīvības; tā kā šie principi ir būtiski noturīgas un 
plurālistiskas sabiedrības pīlāri; tā kā opozīcijas, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 
mediju brīvais un neatkarīgais darbs ir uz tiesiskumu balstītas demokrātiskas 
sabiedrības stūrakmens;

G. tā kā cilvēktiesību un tiesiskuma stāvoklis Krievijā joprojām pasliktinās, iestādēm 
sistemātiski cenšoties apspiest vārda brīvību, ierobežot pulcēšanās brīvību, apgrūtināt 
opozīcijas darbu, ar represijām reaģēt uz jebkādām darbībām, kuru mērķis ir atmaskot 
korupciju, un apslāpēt Krievijas pilsoniskās sabiedrības darbību; tā kā šīs notiekošās 
represijas pret sabiedrisko opozīciju pastiprina policijas un drošības spēku nesodāmība, 
kā arī tiesu nevēlēšanās saukt pie atbildības šo noziegumu izdarīšanā vainīgos; tā kā 
opozīcijas pārstāvji sistemātiski tiek pakļauti vārdiskiem uzbrukumiem, ad hominem 
kampaņām un valdības vai valdību atbalstošo mediju īstenotai dehumanizācijai;

H. tā kā Parlaments vairākkārt ir paudis bažas par demokrātijas stāvokli Krievijā, 
sistemātisku tiesiskuma, pamattiesību un pamatprincipu neievērošanu, kā arī par to, ka 
Krievijā sarūk telpa, kurā darboties neatkarīgiem un disidentiskiem spēkiem; tā kā 
Krievijas iestādes, gaidot 2021. gada septembra Valsts domes vēlēšanas, rada baiļu 
gaisotni, īstenojot represijas pret opozīciju, pilsonisko sabiedrību un kritiķiem;

I. tā kā gāzes patēriņš Eiropā ir sasniedzis maksimumu un pašlaik netiek izmantota visa 
Nord Stream cauruļvada jauda; tā kā dažu dalībvalstu strīdīgo lēmums būvēt Nord 
Stream 2 nav savienojams ar enerģētikas savienības solidaritātes un uzticēšanās 
vērtībām; tā kā Nord Stream 2 neatbilst Eiropas zaļā kursa mērķiem līdz 2030. gadam 
vismaz par 55 % samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas un līdz 2050. gadam 
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panākt, ka siltumnīcefekta gāzu neto emisijas sasniedz nulli,

1. stingri nosoda to, ka Krievijas iestādes 2021. gada 17. janvārī aizturēja Alekseju 
Navaļniju, viņam atgriežoties Krievijā;

2. pieprasa, lai Krievijas iestādes viņu nekavējoties atbrīvo un nodrošina viņa drošību, kā 
arī atbrīvo tos, kas 2021. gada 17. janvārī aizturēti Maskavas Vnukovas lidostā;

3. atgādina, ka politisko oponentu aizturēšana ir pretrunā Krievijas starptautiskajām 
saistībām, un uzstāj, ka tiesu iestādes ir jādepolitizē un ir jāievēro tiesības uz taisnīgu 
tiesu un juridisko konsultāciju pieejamību; aicina Eiropas Padomes Ministru komiteju 
un dalībvalstis izmantot ECTK 46. panta 4. punktā paredzētās pilnvaras, lai ECT 
iesniegtu lietu par to, ka Krievijas Federācija nav pildījusi savas saistības;

4. vēlreiz aicina par Alekseja Navaļnija saindēšanu veikt neatkarīgu starptautisku 
izmeklēšanu, kurā piedalītos Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija, Apvienoto Nāciju 
Organizācija un Eiropas Padome; mudina Krievijas iestādes pārredzami un objektīvi 
pilnībā sadarboties ar starptautiskajiem aktoriem un saukt vainīgos pie atbildības;

5. pauž solidaritāti ar Krievijas demokrātiskajiem spēkiem, kas ir apņēmušies veidot 
atvērtu un brīvu sabiedrību, kā arī atbalstu visiem cilvēkiem un organizācijām, pret ko 
vērsti uzbrukumi un represijas;

6. mudina Krievijas iestādes izbeigt vajāšanu un iebiedēšanu, kā arī uzbrukumus 
opozīcijai, pilsoniskajai sabiedrībai, medijiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un citiem 
aktīvistiem un tā vietā ļaut Krievijas tautai īstenot pamatbrīvības un likumīgas politiskās 
un pilsoniskās sabiedrības darbības; nosoda to, ka Krievijas iestādes neaizsargā šos 
aktorus pret uzbrukumiem, vajāšanu un iebiedēšanu un neizmeklē šādus uzbrukumus 
objektīvi;

7. aicina Krievijas valdību un Valsts domi pārskatīt vēlēšanu tiesisko regulējumu un 
tiesību aktus par ārvalstu aģentiem un nevēlamām organizācijām, lai veicinātu 
plurālismu un brīvas un godīgas vēlēšanas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus opozīcijas kandidātiem; prasa, lai Krievijas 
valdība garantē visām demokrātiskajām partijām vienlīdzīgu piekļuvi un vienlīdzīgas 
iespējas gaidāmajās Valsts domes vēlēšanās, jo nereģistrēt partijas nozīmē ļaunprātīgi 
izmantot reģistrācijas procedūru, iznīcinot politisko konkurenci un plurālistisku 
demokrātiju;

8. aicina PV/AP un Padomi izstrādāt jaunu stratēģiju ES attiecībām ar Krieviju, kurai būtu 
labāk jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas Krievijā iestājas par 
demokrātiskajām vērtībām, tiesiskumu, pamatbrīvībām un cilvēktiesībām, tostarp 
Navaļnija Korupcijas apkarošanas fonds, un jāstiprina tieši personiski kontakti ar 
Krievijas iedzīvotājiem;

9. prasa, lai Padome un PV/AP pēc iespējas drīz pieņem mērķorientētas sankcijas pret 
personām un struktūrām, par ko konstatēts, ka tās smagi pārkāpj cilvēktiesības vai 
pamatbrīvības — sevišķi ar represijām pret pilsonisko sabiedrību, opozīcijas aktīvistiem 
un žurnālistiem —, kā arī pret to korumpētajiem līdzgaitniekiem un propagandistiem, to 
vidū, iespējams, Romanu Abramoviču, Denisu Bortņikovu, Andreju Kostinu, Mihailu 
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Muraško, Dmitriju Patruševu, Igoru Šuvalovu, Vladimiru Solovjovu un Ališeru 
Usmanovu;

10. mudina ES iestādes un visas dalībvalstis apturēt Nord Stream 2 cauruļvada pabeigšanu 
un mudina Komisiju izmantot visus pieejamos juridiskos un politiskos līdzekļus, lai 
novērstu tā pabeigšanu, tādējādi nepieļaujot, ka palielinās Eiropas atkarība no Krievijas 
enerģijas piegādēm; aicina sistemātiski pārskatīt līdzīgus Eiropas Savienībā īstenotus 
divpusējus projektus, kas vājina solidaritātes principu, veicina korupciju vai noved pie 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp fondu, ko nesen izveidoja Meklenburgas-
Priekšpomerānijas federālās zemes valdība, lai palīdzētu pabeigt Nord Stream 2;

11. mudina ES arī turpmāk aicināt Krieviju atcelt vai grozīt visus tiesību aktus, kas neatbilst 
starptautiskajiem standartiem; uzsver, ka jebkādam dialogam ar Krieviju ir jābalstās uz 
starptautisko tiesību ievērošanu;

12. vēlreiz aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un dalībvalstis arī turpmāk cieši sekot 
līdzi cilvēktiesību stāvoklim Krievijas Federācijā un aicina ES delegāciju Krievijā un 
dalībvalstu vēstniecības arī turpmāk sekot līdzi tiesas lietām, kurās iesaistītas 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, opozīcijas politiķi un aktīvisti, tostarp Alekseja 
Navaļnija lietai;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, PV/AP, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, kā arī Krievijas 
Federācijas prezidentam, valdībai un Valsts domei.


