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Rezoluția Parlamentului European referitoare la arestarea lui Alexei Navalnîi în 
Moscova
(2021/2513(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia și la relațiile UE-Rusia, în 
special cea din 17 septembrie 2020 intitulată „Situația din Rusia: otrăvirea lui Alexei 
Navalnîi”1,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, Pactul internațional privind 
drepturile civile și politice și Convenția Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale (CEDO),

– având în vedere declarația din 18 ianuarie 2021 a Președintelui Comisiei Europene, în 
urma arestării lui Alexei Navalnîi la 17 ianuarie 2021,

– având în vedere declarația din 18 ianuarie 2021 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în 
numele UE, privind arestarea lui Alexei Navalnîi la întoarcerea sa în Rusia,

– având în vedere hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauzele 
Navalnîi/Rusia din 17 octombrie 2017, Navalnîi/Rusia din 15 noiembrie 2018 și 
Navalnîi/Rusia (nr. 2) din 9 aprilie 2019,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Alexei Navalnîi, avocat, politician și activist anticorupție, a dezvăluit 
numeroase cazuri de corupție care implică întreprinderi și politicieni ruși, a condus 
proteste publice în toată Rusia și a devenit unul dintre puținii lideri de succes ai 
opoziției ruse;

B. întrucât anterior Navalnîi a fost reținut, arestat și condamnat, în încercarea de a pune 
capăt activităților sale politice și publice; întrucât CEDO a considerat că unele dintre 
aceste proceduri sunt abuzive și încalcă principiul dreptului la un proces echitabil și 
principiul „nicio pedeapsă fără lege” (articolele 6 și 7 din CEDO), inclusiv 
condamnarea legată de detenția sa actuală, pe care autoritățile ruse încearcă acum să o 
transforme dintr-o pedeapsă cu suspendare într-o pedeapsă cu închisoarea; întrucât, la 
29 decembrie 2020, Comisia de anchetă rusă a pronunțat noi acuzații împotriva lui 
Navalnîi, acuzându-l că ar fi deturnat 356 de milioane RUB din fondurile donate către 
fundația sa anticorupție și organizațiile non-profit afiliate acesteia;

C. întrucât au existat mai multe atentate împotriva lui Navalnîi, cel mai recent la 20 august 
2020, când a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok; întrucât în niciunul 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0232.
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dintre aceste cazuri făptașii nu au fost aduși în fața justiției; întrucât un proiect comun al 
unei rețele de jurnaliști de investigație, la care a participat echipa de investigații 
Bellingcat, a reușit să identifice mai mulți dintre autorii implicați în otrăvire, toți fiind 
agenți legați de serviciile secrete;

D. întrucât Navalnîi a sosit în Rusia la 17 ianuarie 2021 și a fost reținut de autoritățile ruse 
înainte de a trece de controlul la frontieră; întrucât zborul său a fost redirecționat către 
aeroportul Moscova Sheremetyevo de la aeroportul Moscova Vnukovo, unde sute de 
persoane se adunaseră în sprijinul său; întrucât poliția a reținut un număr mare de 
persoane care așteptau ca Navalnîi să ajungă la aeroportul Vnukovo, inclusiv jurnaliști 
și angajați ai Fundației anticorupție Navalnîi;

E. întrucât, potrivit Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia, Navalnîi este arestat 
din cauza „multiplelor încălcări” ale condițiilor suspendării pedepsei sale pentru o 
condamnare într-un caz de fraudă în 2014 și pentru că s-a sustras controlului realizat de 
inspectorii din domeniul penal și va fi reținut până la pronunțarea unei hotărâri 
judecătorești în această privință; întrucât presupusele încălcări ale acestor condiții au 
avut loc din cauză că Navalnîi a fost nevoit să rămână în Germania pentru a primi 
îngrijiri medicale la Spitalul Charité din Berlin și a se recupera după otrăvirea sa; 
întrucât, în conformitate cu legislația rusă, nu există motive pentru detenția sa de 30 de 
zile;

F. întrucât drepturile la libertatea de gândire și de exprimare, de asociere și de întrunire 
pașnică sunt consacrate în Constituția Federației Ruse; întrucât Federația Rusă este 
semnatară a Declarației universale a drepturilor omului și a CEDO și este membră a 
Consiliului Europei și s-a angajat, prin urmare, să respecte standardele și principiile 
internaționale care reglementează statul de drept, drepturile omului și libertățile 
fundamentale; întrucât aceste principii sunt piloni esențiali ai unei societăți reziliente și 
pluraliste; întrucât activitatea liberă și independentă a opoziției, a organizațiilor 
societății civile și a mass-mediei este o piatră de temelie a unei societăți democratice 
bazate pe statul de drept;

G. întrucât situația drepturilor omului și a statului de drept continuă să se deterioreze în 
Rusia, autoritățile făcând eforturi sistematice de a reduce la tăcere libertatea de 
exprimare, a limita libertatea de întrunire, a obstrucționa activitățile opoziției, a 
reacționa prin măsuri represive la adresa oricăror activități care vor să demaște corupția 
și a înăbuși activitățile societății civile din Rusia; întrucât această reprimare neîncetată a 
manifestărilor sociale de nemulțumire este agravată de impunitatea forțelor de poliție și 
de securitate, precum și de faptul că instanțele nu vor să îi urmărească penal pe autorii 
reali ai acestor infracțiuni; întrucât reprezentanții opoziției sunt sistematic ținta unor 
atacuri verbale, atacuri la persoană și campanii de dezumanizare din partea guvernului 
sau a mass-media proguvernamentale;

H. întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea față de starea 
democrației în Rusia, de nerespectarea sistematică a statului de drept și a drepturilor și 
principiilor fundamentale, precum și față de reducerea spațiului pentru actorii 
independenți și disidenți din țară; întrucât autoritățile ruse creează o atmosferă de teamă 
prin reprimarea actuală a opoziției, a societății civile și a oricăror voci critice, în 
perspectiva viitoarelor alegeri pentru Duma de Stat din septembrie 2021;
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I. întrucât consumul european de gaz a atins un nivel maxim, iar gazoductul Nord Stream 
nu este utilizat în prezent la capacitatea sa maximă; întrucât decizia anumitor state 
membre de a construi Nord Stream 2, care a produs dezbinare, este incompatibilă cu 
valorile solidarității și încrederii în uniunea energetică; întrucât Nord Stream 2 este 
incompatibil cu obiectivele Pactului verde european de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră din UE cu cel puțin 55 % până în 2030 și de a elimina emisiile nete de 
gaze cu efect de seră până în 2050;

1. condamnă cu fermitate arestarea lui Alexei Navalnîi de către autoritățile ruse la 
întoarcerea sa în Rusia la 17 ianuarie 2021;

2. solicită autorităților ruse să îl elibereze imediat și să îi asigure siguranța, precum și să îi 
elibereze pe cei arestați la aeroportul Vnukovo din Moscova la 17 ianuarie 2021;

3. reamintește că arestarea oponenților politici contravine angajamentelor internaționale 
ale Rusiei și insistă asupra depolitizării sistemului judiciar și a respectării dreptului la un 
proces echitabil și a dreptului la consiliere juridică; invită Comitetul de Miniștri și 
statele membre ale Consiliului Europei să utilizeze competențele consacrate la 
articolul 46 alineatul (4) din Convenția europeană a drepturilor omului pentru a prezenta 
CEDO o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Federației Ruse;

4. își reiterează apelul pentru o anchetă internațională independentă cu privire la otrăvirea 
lui Alexei Navalnîi condusă de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, 
Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Europei; îndeamnă autoritățile ruse să 
coopereze pe deplin cu actorii internaționali într-un mod transparent și imparțial și să-i 
tragă la răspundere pe făptași;

5. își exprimă solidaritatea cu forțele democratice din Rusia, care militează pentru o 
societate deschisă și liberă, precum și sprijinul său pentru toate persoanele și 
organizațiile care sunt ținta atacurilor și a represiunii;

6. îndeamnă autoritățile ruse să înceteze hărțuirea, intimidarea și atacarea opoziției, 
societății civile, mass-mediei, apărătorilor drepturilor omului și altor activiști, și, în 
schimb, să permită poporului rus să își exercite libertățile fundamentale și să desfășoare 
activități politice și civice legitime; condamnă autoritățile ruse pentru că nu au reușit să 
îi protejeze pe acești actori de atacuri, hărțuiri și intimidări și nici să investigheze 
imparțial astfel de atacuri împotriva lor;

7. invită guvernul rus și Duma de Stat să revizuiască cadrului juridic privind alegerile și 
legislația referitoare la agenții străini și organizațiile indezirabile, pentru a facilita 
pluralismul și organizarea de alegeri libere și corecte, în conformitate cu standardele 
internaționale, și a crea condiții egale pentru candidații opoziției; solicită guvernului rus 
să garanteze tuturor partidelor democratice acces egal și șanse egale în timpul 
viitoarelor alegeri pentru Duma de Stat, deoarece neînregistrarea partidelor reprezintă 
un abuz în procedura de înregistrare care distruge competiția politică și democrația 
pluralistă;

8. invită VP/ÎR și Consiliul să elaboreze o nouă strategie pentru relațiile UE cu Rusia, care 
trebuie să sprijine mai bine organizațiile societății civile care promovează valorile 
democratice, statul de drept, libertățile fundamentale și drepturile omului în Rusia, 
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inclusiv Fundația anticorupție Navalnîi, și să consolideze contactele interpersonale cu 
cetățeni din Rusia;

9. solicită Consiliului și VP/ÎR să adopte, cât mai curând posibil, sancțiuni specifice 
împotriva persoanelor sau entităților despre care s-a constatat că încalcă grav drepturile 
omului sau libertățile fundamentale — în special în legătură cu reprimarea societății 
civile, a activiștilor opoziției și a jurnaliștilor — precum și împotriva asociaților și 
propagandiștilor corupți ai acestora, inclusiv, eventual, a lui Roman Abramovich, Denis 
Bortnikov, Andrey Kostin, Mikhail Murashko, Dmitry Patrushev, Igor Shuvalov, 
Vladimir Solovyov și Alisher Usmanov;

10. îndeamnă instituțiile UE și toate statele membre să oprească finalizarea conductei Nord 
Stream 2 și îndeamnă Comisia să utilizeze toate mijloacele juridice și politice 
disponibile pentru a împiedica finalizarea acesteia, pentru a evita creșterea dependenței 
Europei de aprovizionarea cu energie din Rusia; solicită o revizuire sistematică a 
proiectelor bilaterale similare din UE care subminează principiul solidarității, sprijină 
corupția sau conduc la încălcări ale drepturilor omului, inclusiv fundația care a fost 
înființată recent de guvernul landului Mecklenburg-Pomerania de Vest pentru a 
contribui la finalizarea Nord Stream 2;

11. încurajează UE să-și continue apelul către Rusia de a abroga sau a modifica toate legile 
care sunt incompatibile cu standardele internaționale; subliniază că orice dialog cu 
Rusia trebuie să se bazeze pe respectarea dreptului internațional;

12. își reiterează apelul adresat Serviciului European de Acțiune Externă și statelor membre 
de a continua să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului în Federația Rusă 
și invită Delegația UE în Rusia și ambasadele statelor membre să continue 
monitorizarea cauzelor în instanță care se referă la organizații ale societății civile, 
politicieni și activiști din opoziție, inclusiv cazul lui Alexei Navalnîi;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, VP/ÎR, guvernelor și parlamentelor statelor membre, secretarului general al 
Consiliului Europei, precum și președintelui, guvernului și Dumei de Stat a Federației 
Ruse.


