
RE\1222622HU.docx PE662.879v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

B9-0094/2021

19.1.2021

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője nyilatkozatát követően

benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Alekszej Navalnij letartóztatásáról
(2021/2513(RSP))

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier 
Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Klemen Grošelj, 
Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, 
Frédérique Ries, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu
a Renew képviselőcsoport nevében



PE662.879v01-00 2/5 RE\1222622HU.docx

HU

B9-0094/2021

Az Európai Parlament állásfoglalása Alekszej Navalnij letartóztatásáról
(2021/2513(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az 
Oroszországról, különösen Alekszej Navalnij ügyéről szóló, 2015. január 15-i1, az orosz 
ellenzéki vezető, Borisz Nyemcov meggyilkolásáról és az oroszországi demokrácia 
helyzetéről szóló, 2015. március 12-i2, az Oroszországról, Alekszej Navalnij és más 
tüntetők letartóztatásáról szóló, 2017. április 6-i3, valamint az oroszországi helyzetről: 
Alekszej Navalnij megmérgezéséről szóló, 2020. szeptember 17-i állásfoglalására4,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére (EJEE),

– tekintettel az Oroszországi Föderáció alkotmányára, különösen annak 2. fejezetére és 
kifejezetten a szólásszabadságot védő 29. cikkére, valamint azokra a nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségekre, amelyeket Oroszország az Európa Tanács, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az ENSZ tagjaként vállalt,

– tekintettel az Európai Tanács elnökének és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) 2021. január 17-i, Alekszej 
Navalnij őrizetbe vételét követően kiadott nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Bizottság elnökének 2021. január 18-i, Alekszej Navalnij őrizetbe 
vételét követően kiadott nyilatkozatára,

– tekintettel az alelnök/főképviselő Alekszej Navalnij megmérgezéséről szóló, 2020. 
augusztus 24-i és szeptember 2-i nyilatkozatára, valamint az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének Alekszej Navalnij megmérgezéséről szóló, az 
Európai Unió nevében tett 2020. szeptember 3-i nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2021. január 17-én Alekszej Navalnijt, vezető orosz ellenzéki politikust, 
ügyvédet, bloggert és korrupcióellenes aktivistát a Moszkvához közeli seremetyjevói 
nemzetközi repülőtéren letartóztatták, miután németországi gyógykezeléséről visszatért 
Oroszországba, valamint megtagadták tőle ügyvédei segítségének igénybevételét;

B. mivel 2021. január 18-án Alekszej Navalnijt előzetesen 30 nap börtönre ítélték egy 
példa nélküli és sietősen megszervezett meghallgatási eljárás során, amelyre egy 
rendőrőrsön került sor úgy, hogy Navalnij ügyvédje nem volt jelen;

1 HL C 300., 2016.8.18., 2. o.
2 HL C 316., 2016.8.30., 126. o.
3 HL C 298., 2018.8.23., 56. o.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0232
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C. mivel Alekszej Navalnijt kómában szállították Németországba, hogy ott 
gyógykezelésben részesüljön, miután 2020. augusztus 20-án az Oroszországi Föderáció 
Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (FSZB) tagjai megmérgezték;

D. mivel a Charité – Universitätsmedizin Berlin kórház arra a következtetésre jutott, hogy 
Alekszej Navalnijt olyan idegméreggel mérgezték meg, amely a Szovjetunió és az 
Oroszországi Föderáció által kifejlesztett, katonai célú idegmérgek novicsok-
csoportjába tartozik, és amely csak katonai szervezetek és titkosszolgálatok számára 
elérhető Oroszországban; mivel a mérgezés jellegét több laboratórium is megerősítette;

E. mivel a vegyifegyver-tilalmi egyezmény értelmében valamely személynek 
idegméreggel történő mérgezése vegyi fegyverek használatának minősül, és mivel a 
vegyi fegyverek bárki általi, bármely körülmények közötti használata a nemzetközi jog 
és a nemzetközi emberi jogi normák súlyos megsértésének minősül;

F. mivel az oroszországi Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat bejelentette, hogy 
Alekszej Navalnijt egy korábbi, az úgynevezett Yves Rocher-ügyben kiszabott, 
felfüggesztett büntetés feltételeinek megsértése miatt tartandó bírósági tárgyalásig fogva 
tartják;

G. mivel 2017. október 17-i ítéletében az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
megállapította, hogy 2014-ben az úgynevezett Yves Rocher-ügyben Alekszej Navalnijt 
és testvérét, Oleg Navalnijt igazságtalanul ítélték el pénzügyi bűncselekmények miatt, 
és hogy az orosz bíróságok az ügyben „önkényes és nyilvánvalóan észszerűtlen” 
döntéseket hoztak, valamint arra kötelezte az Oroszországi Föderációt, hogy fizessen 
több mint 80 000 euró kártérítést a két testvérnek;

H. mivel az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Bírósága 2018. április 25-én, az ügynek az 
EJEB kérésére végzett felülvizsgálatát követően helybenhagyta az Alekszej és Oleg 
Navalnij ellen az úgynevezett Yves Rocher-ügyben hozott ítéletet;

I. mivel Alekszij Navalnijt korábban megtámadták, őrizetben tartották, letartóztatták és 
elítélték, így téve kísérletet politikai és nyilvános tevékenységeinek leállítására;

J. mivel az orosz ügyészek új büntetőeljárásokat indítottak Alekszej Navalnij ellen, és a 
politikai indíttatású ítéleteket annak megakadályozására használták fel, hogy Navalnij 
indulhasson a 2018-as orosz elnökválasztáson;

K. mivel az OVD-Info – az oroszországi emberi jogokkal és politikai üldöztetéssel 
foglalkozó független médiaprojekt – jelentései szerint az Alekszej Navalnij 
visszatérésére várakozók közül mintegy 70 személyt letartóztattak;

L. mivel a közelmúltbeli gyilkossági kísérlet és Alekszej Navalnij letartóztatása csak a 
legutóbbi példa az emberi jogok védelme, valamint a demokratikus elvek és a 
jogállamiság tiszteletben tartása terén az Oroszországi Föderációban tapasztalható igen 
súlyos visszaesésre;

M. mivel az ismert orosz emberi jogi szervezet, a Memorial szerint több mint 300 politikai 
és vallási fogoly van az Oroszországi Föderációban;
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N. mivel a gondolat- és a szólásszabadsághoz, valamint az egyesülés és a békés gyülekezés 
szabadságához való jogot az Oroszországi Föderáció alkotmánya rögzíti;

O. mivel a katonai célú idegmérgekkel és egyéb eszközökkel végzett számos gyilkossági 
kísérlet, valamint az MH17-es járat lelövésével kapcsolatos bírósági ügyben való 
együttműködés megtagadása miatt az Unió és a Nyugat Oroszországi Föderációval 
fenntartott kapcsolatai történelmi mélypontra jutottak;

1. felszólít Alekszej Navalnij és az ő Oroszországba való visszatérésével kapcsolatban 
fogva tartott valamennyi személy azonnali szabadon bocsátására;

2. elítéli Alekszej Navalnij letartóztatását és az orosz hatóságok által többek között az 
igazságszolgáltatási rendszer révén ellene alkalmazott politikai indíttatású elnyomást;

3. felszólítja az orosz hatóságokat, hogy vessenek véget a politikai ellenzékkel szemben 
alkalmazott zaklatásnak, megfélemlítésnek, erőszaknak és elnyomásnak;

4. a lehető leghatározottabban elítéli az Oroszországi Föderáció magatartását, amelyet 
méltatlannak ítél egy olyan országhoz, amely az Európa Tanács és az EBESZ tagjaként 
elkötelezte magát az EJEE-ben és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányában foglalt alapvető szabadságok, emberi jogok és a jogállamiság 
tiszteletben tartása mellett; arra ösztönzi az Európa Tanácsot és az EBESZ-t, hogy 
hozzanak megfelelő intézkedéseket az Oroszországi Föderáció által tett 
kötelezettségvállalások megszegésének felmérésére;

5. hangsúlyozza, hogy Alekszej Navalnij letartóztatása és az ellene elkövetett gyilkossági 
kísérlet azok közé a rendszerszintű erőfeszítések közé illeszkedik, amelyek célja 
Navalnij és a többi másként gondolkodó elhallgattatása és a politikai ellenzék 
elrettentése az országban; szolidaritását fejezi ki az oroszországi demokratikus erők 
iránt, amelyek elkötelezettek a nyitott és szabad társadalom mellett;

6. elítéli, hogy az Oroszországi Föderáció többször is idegméreget alkalmazott orosz 
állampolgárok ellen, és emlékeztet rá, hogy a vegyi fegyverek bármilyen körülmények 
között történő használata a nemzetközi jog értelmében büntetendő cselekménynek 
minősül;

7. ismételten felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy a novicsok-programjára 
vonatkozó információkat teljes körűen bocsássa a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet 
rendelkezésére, és vonja felelősségre az Alekszej Navalnij ellen elkövetett 
bűncselekményekért felelős személyeket, valamint nemzetközi vizsgálatra hív fel 
Oroszország vegyi fegyverekkel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
megsértése ügyében;

8. felhívja az Európai Tanácsot és a Külügyek Tanácsát, hogy következő üléseiken 
helyezkedjenek e kérdésben határozott álláspontra, és jelentősen erősítsék meg az 
Oroszországgal szembeni uniós korlátozó intézkedéseket, többek között azáltal, hogy 
szankcionálják az Alekszej Navalnij letartóztatásáról és bebörtönzéséről szóló 
döntésben részt vevő természetes és jogi személyeket;

9. felhívja a tagállamokat, hogy kritikus szemmel vizsgálják felül az Unió Oroszországgal 
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folytatott együttműködését a különböző külpolitikai platformokon és olyan 
projektekben, mint az Északi Áramlat 2;

10. felhívja az Uniót, hogy nyújtson több támogatást az orosz másként gondolkodóknak, 
nem kormányzati szervezeteknek és civil társadalmi szervezeteknek, valamint a 
független médiának és riportereknek;

11. sajnálattal állapítja meg, hogy Alekszej Navalnij nem tarthatja meg a 2021. január 19-re 
tervezett felszólalását az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Jogi és Emberi Jogi 
Bizottságában, jóllehet az orosz parlamenti küldöttség a közelmúltban visszatérhetett az 
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, valamint az Oroszországi Föderáció 
elnökének, kormányának és parlamentjének.


