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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aresztowania Aleksieja Nawalnego w 
Moskwie
(2021/2513(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji i stosunków między UE i 
Rosją, w szczególności rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie sytuacji w Rosji: 
próba otrucia Aleksieja Nawalnego1,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych oraz Konwencję Rady Europy o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (EKPC),

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej z dnia 18 stycznia 
2021 r., wydane w związku z zatrzymaniem Aleksieja Nawalnego dzień wcześniej w 
Moskwie,

– uwzględniając oświadczenie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie aresztowania 
Aleksieja Nawalnego po powrocie do Rosji, wydane w imieniu UE przez 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

– uwzględniając wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Nawalny 
przeciwko Rosji z dnia 17 października 2017 r., Nawalny przeciwko Rosji z dnia 15 
listopada 2018 r. oraz Nawalny przeciwko Rosji (nr 2) z dnia 9 kwietnia 2019 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Aleksiej Nawalny – prawnik, polityk i działacz antykorupcyjny – 
ujawnił liczne przypadki korupcji z udziałem przedsiębiorstw i rosyjskich polityków, 
przewodził protestom publicznym w całej Rosji i stał się jednym z nielicznych 
faktycznych przywódców rosyjskiej opozycji;

B. mając na uwadze, że już wcześniej próbowano przerwać jego działalność polityczną i 
publiczną zatrzymaniami, aresztowaniami i wyrokami skazującymi; mając na uwadze, 
że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał szereg tych postępowań za stanowiące 
nadużycie i sprzeczne z prawem do rzetelnego procesu sądowego oraz zasadą „zakaz 
karania bez podstawy prawnej” (art. 6 i 7 EKPC), w tym wyrok skazujący będący 
podstawą obecnego aresztowania, którego sentencję władze rosyjskie próbują obecnie 
zmienić z kary z zawieszeniem wykonania na karę pozbawienia wolności; mając na 
uwadze, że 29 grudnia 2020 r. rosyjska komisja śledcza wysunęła nowe zarzuty 
przeciwko Nawalnemu, oskarżając go o rzekome sprzeniewierzenie 356 mln RUB z 
darowizn na rzecz prowadzonej przez niego Fundacji Antykorupcyjnej i powiązanych 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0232.
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organizacji non-profit;

C. mając na uwadze kilkakrotne zamachy na życie Nawalnego, ostatnio 20 sierpnia 2020 
r., kiedy próbowano go otruć środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy 
nowiczoków; mając na uwadze, że w żadnym z tych przypadków nie postawiono 
sprawców przed sądem; mając na uwadze, że w ramach wspólnego projektu sieci 
dziennikarzy śledczych z udziałem zespołu dochodzeniowo-śledczego Bellingcat udało 
się zidentyfikować kilku sprawców zamieszanych w próbę otrucia, przy czym 
stwierdzono, że wszyscy byli funkcjonariuszami powiązanymi z tajnymi służbami 
bezpieczeństwa;

D. mając na uwadze, że Aleksiej Nawalny wrócił do Rosji 17 stycznia 2021 r., gdzie został 
zatrzymany przez władze rosyjskie, zanim przeszedł kontrolę graniczną; mając na 
uwadze, że jego lot przekierowano w Moskwie na lotnisko Szeremietiewo z lotniska 
Wnukowo, gdzie setki osób przyszły w geście poparcia opozycjonisty; mając na 
uwadze, że policja zatrzymała wiele osób czekających na powrót Nawalnego na 
lotnisku Wnukowo, w tym dziennikarzy i pracowników prowadzonej przez niego 
Fundacji Antykorupcyjnej;

E. mając na uwadze, że według rosyjskiej federalnej służby penitencjarnej Nawalnego 
zatrzymano z powodu „wielokrotnego naruszania” warunków kary z zawieszeniem 
wykonania w związku z wyrokiem z 2014 r. skazującym go za oszustwo oraz z powodu 
utrudniania pracy śledczych i że będzie on przetrzymywany do czasu wydania 
orzeczenia sądowego w tej sprawie; mając na uwadze, że do tych rzekomych naruszeń 
doszło ze względu na konieczność pozostania Nawalnego w Niemczech podczas 
leczenia w szpitalu Charité w Berlinie i rekonwalescencji po próbie otrucia; mając na 
uwadze, że jego 30-dniowe aresztowanie nie ma podstawy w prawie rosyjskim;

F. mając na uwadze, że prawo do wolności myśli, słowa, zrzeszania się i pokojowego 
zgromadzania się zapisano w konstytucji Federacji Rosyjskiej; mając na uwadze, że 
Federacja Rosyjska jest sygnatariuszem Powszechnej deklaracji praw człowieka i 
EKPC oraz członkiem Rady Europy, a zatem zobowiązała się do przestrzegania 
międzynarodowych standardów i zasad praworządności, praw człowieka i 
podstawowych wolności; mając na uwadze, że zasady te są niezbędnymi filarami 
odpornego i pluralistycznego społeczeństwa; mając na uwadze, że swobodna i 
niezależna praca opozycji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów jest 
podstawą demokratycznego społeczeństwa opartego na praworządności;

G. mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka i praworządności w Rosji 
nadal się pogarsza, a władze systematycznie starają się dławić wolność słowa, 
ograniczać wolność zgromadzeń, utrudniać działania opozycji, reagować represjami na 
wszelkie działania służące ujawnieniu korupcji i tłumić aktywność rosyjskiego 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że te ciągłe represje w odpowiedzi na 
sprzeciw społeczny nasila bezkarność policji i służb porządkowych, a także niechęć 
sądów do ścigania faktycznych sprawców tych przestępstw; mając na uwadze, że 
przedstawiciele opozycji regularnie padają ofiarą ataków słownych, kampanii 
dyskredytujących i dehumanizacji ze strony rządu lub mediów prorządowych;

H. mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie stanem demokracji 
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w Rosji, systematycznym brakiem praworządności oraz poszanowania podstawowych 
praw i zasad, a także kurczeniem się pola działania niezależnych podmiotów i 
dysydentów w tym kraju; mając na uwadze, że w oczekiwaniu na zbliżające się wybory 
do Dumy we wrześniu 2021 r. władze rosyjskie stwarzają atmosferę strachu za 
pośrednictwem aktualnych represji wobec opozycji, społeczeństwa obywatelskiego i 
wszelkich krytycznych głosów;

I. mając na uwadze, że zużycie gazu w Europie osiągnęło szczytowy poziom i że obecnie 
nie wykorzystuje się pełnej przepustowości istniejącego gazociągu Nord Stream; mając 
na uwadze, że polaryzująca decyzja niektórych państw członkowskich o budowie 
gazociągu Nord Stream 2 jest niezgodna z wartościami solidarności i zaufania unii 
energetycznej; mając na uwadze, że Nord Stream 2 jest niezgodny z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 
UE o co najmniej 55 % do 2030 r. i wyeliminowania emisji netto gazów cieplarnianych 
do 2050 r.;

1. zdecydowanie potępia zatrzymanie Aleksieja Nawalnego przez władze rosyjskie po 
powrocie do Rosji 17 stycznia 2021 r.;

2. wzywa władze rosyjskie do jego natychmiastowego uwolnienia i zapewnienia mu 
bezpieczeństwa, a także do uwolnienia osób zatrzymanych na moskiewskim lotnisku 
Wnukowo 17 stycznia 2021 r.;

3. przypomina, że zatrzymywanie przeciwników politycznych jest sprzeczne z 
międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji, oraz nalega na odpolitycznienie 
sądownictwa i utrzymanie w mocy praw do rzetelnego procesu sądowego i dostępu do 
pomocy prawnej; wzywa Komitet Ministrów i państwa członkowskie Rady Europy do 
skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 46 ust. 4 EKPC w celu skierowania do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprawy przeciwko Federacji Rosyjskiej w 
związku z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego;

4. ponawia apel o wszczęcie niezależnego międzynarodowego dochodzenia w sprawie 
próby otrucia Aleksieja Nawalnego wraz z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej, 
Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy; apeluje do władz rosyjskich, aby 
w pełni współpracowały z podmiotami międzynarodowymi w przejrzysty i bezstronny 
sposób oraz pociągnęły sprawców do odpowiedzialności;

5. wyraża solidarność z siłami demokratycznymi w Rosji, które z zaangażowaniem 
działają na rzecz otwartego i wolnego społeczeństwa, a także poparcie dla wszystkich 
osób i organizacji będących celem ataków i represji;

6. apeluje do władz rosyjskich, aby zaprzestały nękania, zastraszania i atakowania 
opozycji, społeczeństwa obywatelskiego, mediów, obrońców praw człowieka i innych 
działaczy, umożliwiły natomiast obywatelom rosyjskim korzystanie z podstawowych 
wolności oraz prowadzenie zasadnej działalności politycznej i działalności 
społeczeństwa obywatelskiego; potępia, że władze rosyjskie nie chronią tych 
podmiotów przed atakami, nękaniem i zastraszaniem ani nie prowadzą bezstronnych 
dochodzeń w sprawie takich ataków;

7. wzywa rząd Rosji i Dumę Państwową do zrewidowania ram prawnych dotyczących 
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wyborów oraz przepisów o agentach zagranicznych i organizacjach niepożądanych, by 
ułatwić pluralizm oraz wolne i uczciwe wybory zgodnie ze standardami 
międzynarodowymi, a także stworzyć równe warunki działania dla kandydatów 
opozycyjnych; domaga się, aby rząd rosyjski zagwarantował wszystkim 
demokratycznym partiom równy dostęp i równe szanse podczas zbliżających się 
wyborów do Dumy, ponieważ odmowa rejestracji partii jest nadużyciem procedury 
rejestracji, niszczącym rywalizację polityczną i demokrację pluralistyczną;

8. wzywa wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela i Radę do 
opracowania nowej strategii stosunków między UE i Rosją, która to strategia musi 
lepiej wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego promujące wartości 
demokratyczne, praworządność, podstawowe wolności i prawa człowieka w Rosji, oraz 
do zacieśniania kontaktów z obywatelami tego kraju;

9. wzywa Radę i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela do jak 
najszybszego przyjęcia ukierunkowanych sankcji wobec osób lub podmiotów, w 
przypadku których stwierdzono, że poważnie naruszają prawa człowieka lub 
podstawowe wolności – szczególnie w związku z represjami wobec społeczeństwa 
obywatelskiego, działaczy opozycji i dziennikarzy – a także wobec ich 
skorumpowanych współpracowników i propagandystów, w tym ewentualnie Romana 
Abramowicza, Denisa Bortnikowa, Andrieja Kostina, Michaiła Muraszki, Nikołaja 
Patruszewa, Igora Szuwałowa, Władimira Sołowjowa oraz Aliszera Usmanowa;

10. wzywa instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie do wstrzymania budowy 
gazociągu Nord Stream 2 oraz apeluje do Komisji o wykorzystanie wszystkich 
dostępnych środków prawnych i politycznych, aby zapobiec jego ukończeniu i tym 
samym uniknąć zwiększenia zależności Europy od rosyjskich dostaw energii; wzywa do 
systematycznego przeglądu podobnych projektów dwustronnych w UE, które osłabiają 
zasadę solidarności, wspierają korupcję lub prowadzą do łamania praw człowieka, jak 
np. fundacja utworzona niedawno przez rząd kraju związkowego Meklemburgia-
Pomorze Przednie, aby pomóc w sfinalizowaniu projektu Nord Stream 2;

11. zachęca UE, by stale wzywała Rosję do uchylenia lub zmiany wszystkich przepisów, 
które są niezgodne ze standardami międzynarodowymi; podkreśla, że podstawą dialogu 
z Rosją musi być poszanowanie prawa międzynarodowego;

12. ponawia apel do Europejskiej Służby Spraw Zagranicznych i państw członkowskich o 
dalsze ścisłe monitorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka w Federacji Rosyjskiej 
oraz wzywa delegaturę UE w Rosji i ambasady państw członkowskich, aby nadal 
śledziły przebieg postępowań sądowych, w których uczestniczą organizacje i działacze 
społeczeństwa obywatelskiego oraz politycy opozycyjni, w tym sprawę Aleksieja 
Nawalnego;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw 
członkowskich, sekretarzowi generalnemu Rady Europy oraz prezydentowi, rządowi i 
Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.


