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B9-0093/2021

Resolutie van het Europees Parlement over de arrestatie van Aleksej Navalny in 
Moskou
(2021/2513(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Rusland en over de betrekkingen tussen de EU en 
Rusland, met name die van 17 september 2020 met als titel “Situatie in Rusland, 
vergiftiging van Aleksej Navalny”1,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van de Raad van Europa 
(EVRM),

– gezien de verklaring van 18 januari 2021 van de voorzitter van de Commissie na de 
detentie van Aleksej Navalny de voorgaande dag in Moskou,

– gezien de verklaring van 18 januari 2021 van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 
namens de EU over de arrestatie van Aleksej Navalny bij diens terugkeer naar Rusland,

– gezien de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de 
zaken Navalny vs. Rusland van 17 oktober 2017, Navalny vs. Rusland van 
15 november 2018, en Navalny vs. Rusland (nr. 2) van 9 april 2019,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Aleksej Navalny als jurist, politicus en anticorruptieactivist talrijke 
corruptiezaken aan het licht heeft gebracht waarbij bedrijven en Russische politici 
betrokken zijn, publieke protesten in heel Rusland heeft geleid en is uitgegroeid tot een 
van de weinige effectieve leiders van de Russische oppositie;

B. overwegende dat Navalny al eerder opgepakt, gearresteerd en veroordeeld is in 
pogingen om een einde te maken aan zijn politieke en publieke activiteiten; 
overwegende dat het EHRM heeft verklaard dat een aantal van deze procedures 
misbruik oplevert en in strijd is met het beginsel van het recht op een eerlijk proces en 
met het beginsel “geen straf zonder wet” (artikel 6 en 7 EVRM), inclusief de 
veroordeling in verband met zijn huidige detentie, die de Russische autoriteiten nu 
trachten om te zetten van voorwaardelijke straf in gevangenisstraf; overwegende dat de 
Russische onderzoekscommissie op 29 december 2020 nieuwe aanklachten tegen 
Navalny heeft geformuleerd, waarbij hij ervan wordt beschuldigd 356 miljoen RUB te 
hebben verduisterd in de vorm van schenkingen aan zijn anti-corruptiestichting en 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0232.
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gelieerde non-profitorganisaties;

C. overwegende dat diverse pogingen zijn ondernomen om Navalny te vermoorden, de 
meest recente op 20 augustus 2020, toen hij vergiftigd werd met een zenuwmiddel van 
de Novichok-klasse; overwegende dat de daders in geen van deze gevallen zijn 
vervolgd; overwegende dat een gezamenlijk project van een netwerk van 
onderzoeksjournalisten, waar onder andere het onderzoeksteam Bellingcat deel van 
uitmaakt, erin geslaagd is diverse van de bij vergiftiging betrokken daders te 
identificeren, allen agenten die betrokken zijn bij de geheime veiligheidsdiensten;

D. overwegende dat Navalny in Rusland aankwam op 17 januari 2021 en door de 
Russische autoriteiten werd aangehouden vóór het passeren van de grenscontrole; 
overwegende dat zijn vlucht was omgeleid naar de luchthaven van Moskou 
Sheremetyevo vanuit de luchthaven van Moskou Vnukovo, waar honderden mensen 
waren samengekomen om hem te ondersteunen; overwegende dat de politie een groot 
aantal personen heeft aangehouden die wachtten op de aankomst van Navalny in 
Vnukovo, onder wie journalisten en medewerkers van Navalny’s anti-corruptiestichting;

E. overwegende dat Navalny volgens de Russische federale penitentiaire dienst wordt 
vastgehouden wegens “meervoudige schendingen” van de voorwaarden van zijn 
voorwaardelijke straf in verband met een fraudeveroordeling in 2014 en wegens het 
ontwijken van strafrechtelijk inspecteurs, en dat hij zal worden vastgehouden totdat er 
een rechterlijke uitspraak is over deze kwestie; overwegende dat de schendingen die 
zouden hebben plaatsgehad van deze voorwaarden, het gevolg waren van het feit dat 
Navalny in Duitsland moest blijven om een medische behandeling te ondergaan in het 
Charité-ziekenhuis in Berlijn om te herstellen van zijn vergiftiging; overwegende dat 
zijn 30-daagse detentie naar Russisch recht ongegrond is;

F. overwegende dat de rechten van vrijheid van gedachte, van vrije meningsuiting, van 
vereniging en van vreedzame vergadering verankerd zijn in de grondwet van de 
Russische Federatie; overwegende dat de Russische Federatie ondertekenaar is van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het EVRM, en lid van de Raad 
van Europa, en zich derhalve heeft verplicht tot eerbiediging van de internationale 
normen en beginselen van de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden; 
overwegende dat deze beginselen cruciale pijlers zijn van een veerkrachtige en 
pluralistische samenleving; overwegende dat het vrije en onafhankelijke optreden van 
de oppositie, maatschappelijke organisaties en de media een hoeksteen vormt van een 
democratische samenleving die op de rechtsstaat gebaseerd is;

G. overwegende dat de situatie van de mensenrechten en de rechtsstaat in Rusland blijft 
verslechteren, met systematische inspanningen van de autoriteiten om de vrijheid van 
meningsuiting te fnuiken, de vrijheid van vergadering te beperken, oppositieactiviteiten 
te belemmeren, met repressie te reageren op activiteiten die erop gericht zijn corruptie 
aan het licht te brengen en de activiteiten van het Russische maatschappelijk 
middenveld te verhinderen; overwegende dat deze aanhoudende onderdrukking van 
maatschappelijke tegenstand wordt versterkt door de straffeloosheid van politie en 
veiligheidstroepen en door de onwil van de rechtbanken om de werkelijke daders van 
deze misdaden te vervolgen; overwegende dat vertegenwoordigers van de oppositie 
stelselmatig worden blootgesteld aan verbale aanvallen, persoonsgerichte campagnes en 
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demonisering door de regering of regeringsgezinde media;

H. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk zijn bezorgdheid heeft geuit over de 
toestand van de democratie in Rusland, over het systematische verzuim om de 
rechtsstaat en de fundamentele rechten en beginselen te eerbiedigen, en over de steeds 
beperktere ruimte voor onafhankelijke en dissidente actoren in het land; overwegende 
dat de Russische autoriteiten een sfeer van angst creëren door de huidige onderdrukking 
van de oppositie, het maatschappelijk middenveld en kritische stemmen, in de aanloop 
naar de komende verkiezingen voor de Doema in september 2021;

I. overwegende dat het Europese gasverbruik een piek heeft bereikt en dat de capaciteit 
van de bestaande Nord Stream-pijpleiding momenteel niet volledig wordt benut; 
overwegende dat het verdeeldheid zaaiende besluit van bepaalde lidstaten om Nord 
Stream 2 te bouwen, onverenigbaar is met de waarden van solidariteit en vertrouwen 
van de energie-unie; overwegende dat Nord Stream 2 onverenigbaar is met de 
doelstellingen van de Europese Green Deal om de broeikasgasemissies van de EU tegen 
2030 met ten minste 55 % te verminderen en vanaf 2050 netto geen broeikasgassen 
meer uit te stoten;

1. veroordeelt krachtig de detentie van Aleksej Navalny door de Russische autoriteiten bij 
zijn terugkeer naar Rusland op 17 januari 2021;

2. eist dat de Russische autoriteiten hem onmiddellijk vrijlaten en zijn veiligheid 
waarborgen, en dat zij ook de personen vrijlaten die op 17 januari 2021 zijn 
aangehouden op de luchthaven van Moskou Vnukovo;

3. herinnert eraan dat de detentie van politieke tegenstanders indruist tegen de 
internationale verbintenissen van Rusland, en dringt erop aan dat de rechterlijke macht 
wordt gedepolitiseerd en dat het recht op een eerlijk proces en het recht op toegang tot 
rechtsbijstand worden gehandhaafd; verzoekt het Comité van Ministers en de lidstaten 
van de Raad van Europa gebruik te maken van de in artikel 46, lid 4, van het EVRM 
opgenomen bevoegdheid om bij het EHRM een inbreukprocedure in te dienen tegen de 
Russische Federatie;

4. herhaalt zijn verzoek om een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de 
vergiftiging van Aleksej Navalny in samenwerking met de Organisatie voor het verbod 
van chemische wapens, de Verenigde Naties en de Raad van Europa; dringt er bij de 
Russische autoriteiten op aan op transparante en onpartijdige wijze volledig samen te 
werken met internationale actoren en de daders ter verantwoording te roepen;

5. betuigt zijn solidariteit met de democratische krachten in Rusland, die zich inzetten voor 
een open en vrije samenleving, en spreekt zijn steun uit voor alle personen en 
organisaties die het doelwit zijn van aanvallen en repressie;

6. dringt er bij de Russische autoriteiten op aan een einde te maken aan hun pesterijen en 
intimidatie van en aanvallen tegen de oppositie, het maatschappelijk middenveld, de 
media, mensenrechtenverdedigers en andere activisten, en in plaats daarvan het 
Russische volk in staat te stellen hun fundamentele vrijheden uit te oefenen en legitieme 
politieke en maatschappelijke activiteiten te ontplooien; veroordeelt het feit dat de 
Russische autoriteiten het nalaten deze actoren te beschermen tegen aanvallen, 
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pesterijen en intimidatie en deze aanvallen onpartijdig te onderzoeken;

7. roept de Russische regering en de Doema op het wettelijk kader voor verkiezingen en 
de wetgeving inzake buitenlandse agenten en ongewenste organisaties te herzien om 
pluralisme en vrije en eerlijke verkiezingen overeenkomstig internationale normen te 
bevorderen en een gelijk speelveld voor oppositiekandidaten te creëren; eist dat de 
Russische regering alle democratische partijen gelijke toegang en gelijke kansen 
garandeert tijdens de komende verkiezingen voor de Doema, aangezien niet-registratie 
van partijen een misbruik van de registratieprocedure is dat politieke concurrentie en 
een pluralistische democratie onmogelijk maakt;

8. verzoekt de VV/HV en de Raad een nieuwe strategie te ontwerpen voor de betrekkingen 
van de EU met Rusland, om te zorgen voor een betere ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties, die de democratische waarden, de rechtsstaat, de 
fundamentele vrijheden en de mensenrechten in Rusland bevorderen, met inbegrip van 
Navalny’s anti-corruptiestichting, en de intermenselijke contacten met de burgers van 
Rusland te versterken;

9. verzoekt de Raad en de VV/HV zo spoedig mogelijk gerichte sancties vast te stellen 
tegen personen of entiteiten waarvan is vastgesteld dat zij de mensenrechten of de 
fundamentele vrijheden ernstig schenden – met name in verband met de onderdrukking 
van het maatschappelijk middenveld, activisten van de oppositie en journalisten – 
alsook hun corrupte medeplichtigen en propagandisten, waaronder eventueel Roman 
Abramovich, Denis Bortnikov, Andrey Kostin, Mikhail Murashko, Dmitry Patrushev, 
Igor Shuvalov, Vladimir Solovyov en Alisher Usmanov;

10. dringt er bij de EU-instellingen en alle lidstaten op aan de voltooiing van de Nord 
Stream 2-pijpleiding stop te zetten, en bij de Commissie om alle beschikbare juridische 
en politieke middelen in te zetten om de voltooiing ervan te voorkomen, teneinde te 
voorkomen dat Europa afhankelijker wordt van Russische energievoorziening; dringt 
aan op een systematische herziening van soortgelijke bilaterale projecten in de EU die 
het solidariteitsbeginsel ondermijnen, corruptie ondersteunen of leiden tot 
mensenrechtenschendingen, met inbegrip van de stichting die onlangs is opgericht door 
de regering van Mecklenburg-Voor-Pommeren om bij te dragen aan de voltooiing van 
Nord Stream 2;

11. moedigt de EU aan om Rusland te blijven vragen alle wetten en verordeningen die niet 
stroken met internationale normen in te trekken of aan te passen; benadrukt dat elke 
dialoog met Rusland gebaseerd moet zijn op eerbiediging van het internationaal recht;

12. herhaalt zijn oproep aan de Europese Dienst voor extern optreden en de lidstaten om de 
mensenrechtensituatie in de Russische Federatie nauwlettend te blijven volgen en 
verzoekt de EU-delegatie in Rusland en de ambassades van de lidstaten de rechtszaken 
waarbij maatschappelijke organisaties, politici van de oppositie en activisten betrokken 
zijn, waaronder de zaak van Aleksej Navalny, te blijven volgen;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de VV/HV, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de 
Raad van Europa, alsmede de president, de regering en de Doema van de Russische 
Federatie.
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