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Euroopa Parlamendi resolutsioon Aleksei Navalnõi vahistamise kohta
(2021/2513(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 17. septembri 2020. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venemaal: 
Aleksei Navalnõi mürgitamine,1

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni põhiseadust, eriti selle 2. peatükki ja konkreetselt 
artiklit 29, mis kaitseb sõnavabadust, aga samuti ka rahvusvahelisi inimõigustealaseid 
kohustusi, mis Venemaa on endale Euroopa Nõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsiooni (OSCE) ja ÜRO liikmena võtnud,

– võttes arvesse 27. novembril 2020 Euroopa Parlamendi väliskomisjonis toimunud 
arvamuste vahetust Aleksei Navalnõi ja teiste Venemaa demokraatliku opositsiooni 
juhtivate poliitikutega,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 17. jaanuari 2021. aasta avaldusi Aleksei Navalnõi 
kinnipidamise kohta Moskvas,

– võttes arvesse ELi liikmesriikide juhtide avaldusi Moskvasse naasnud Aleksei Navalnõi 
kinnipidamise kohta,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblees 9. detsembril 1998. aastal vastu võetud 
deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta,

– võttes arvesse nõukogus 7. detsembril 2020. aastal vastu võetud kogu maailmas 
rakendatavat inimõiguste rikkujate vastast ELi sanktsioonirežiimi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Aleksei Navalnõi on Venemaa juhtiva opositsioonipoliitiku, juristi, 
blogija ja korruptsioonivastase võitluse aktivistina toonud päevavalgele arvukalt 
korruptsioonijuhtumeid, millesse on segatud äriettevõtted ja Venemaa poliitikud, ning 
temast on saanud Venemaa opositsiooni üks tõhusamaid juhte;

B. arvestades, et Aleksei Navalnõid on tema poliitilise ja avaliku tegevuse takistamise 
eesmärgil korduvalt kinni peetud, vangistatud ja kohtulikult karistatud; arvestades, et 
Euroopa Inimõiguste Kohus on tunnistanud mitu neist menetlustest kuritarvituslikuks ja 
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õiglase kohtumõistmise põhimõttega vastuolus olevaks;

C. arvestades, et Aleksei Navalnõi langes 20. augustil 2020. aastal Venemaa-sisesel lennul 
koomasse, ta transporditi Omski linna haiglasse ning viidi sealt ravile Saksamaale 
Charité haiglasse;

D. arvestades, et Aleksei Navalnõi tapmiskatse toimus pisut enne 13. septembri 2020. aasta 
kohaliku ja piirkondliku tasandi valimisi, kusjuures ta oli valimistega seoses 
propageerinud nn arukat hääletamisstrateegiat, mis võimaldaks Putini režiimi 
kandidaate võita;

E. arvestades, et 15. oktoobril 2020 kehtestas Euroopa Liit sanktsioonid Aleksei Navalnõi 
mürgitamiskatsega seotud kuuele Vene ametnikule ja ühele Venemaa üksusele; 
arvestades, et sanktsioonid hõlmavad vara külmutamist ja reisikeelde;

F. arvestades, et pärast kuut Saksamaal ravil ja taastusravil veedetud kuud naasis Aleksei 
Navalnõi 17. jaanuaril 2021. aastal Moskvasse, kus ta lennujaamas kinni peeti;

G. arvestades, et Bellingcati uurimise käigus ilmnes, et Navalnõi vahistati väidetavalt selle 
eest, et ta oli Vene ametivõimude korraldatud mõrvakatsest taastumise ajal Venemaa 
pädevate karistusasutuste jaoks kättesaamatu, kuid see oli vastuolus Venemaa kohtu 
määrusega;

H. arvestades, et 18. jaanuaril 2021 algatasid Vene ametivõimud Aleksei Navalnõi vastu 
uue kriminaalasja ja süüdistasid teda eri heategevusorganisatsioonidele tehtud 
rahaülekannetega seotud pettuses; 

I. arvestades, et esmaspäeval, 18. jaanuaril 2021 esitasid riigiprokurörid kohtule taotluse 
jätta Aleksei Navalnõi 30 päevaks vanglasse;

J. arvestades, et Venemaa tunnustatud inimõiguste organisatsiooni Memorial andmetel on 
Venemaa Föderatsioonis üle 300 poliit- ja usuvangi; arvestades, et EL näitab üles 
solidaarsust kõigi teisitimõtlejate ja venelastega, kes vaatamata nende vabadust ja elu 
ähvardavale ohule ning Kremli ja Venemaa ametivõimude survele jätkavad võitlust 
vabaduse, inimõiguste ja demokraatia eest;

K. arvestades, et alates 2020. aasta detsembrist saab Euroopa Liit kasutada kogu maailmas 
rakendatavat inimõiguste rikkujate vastast ELi sanktsioonirežiimi (nn Euroopa 
Magnitski akt), mis võimaldab kehtestada sanktsioone tõsiste inimõiguste rikkumiste ja 
kuritarvitustega seotud / seostatud ja nende eest vastutavatele isikutele ja üksustele 
maailma mis tahes paigus;

1. mõistab karmilt hukka Moskvasse naasnud Aleksei Navalnõi vahistamise ning nõuab 
tema viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; mõistab tema mõrvakatse veel kord 
hukka ning väljendab sügavat muret poliitilise opositsiooni, teisitimõtlejate ja 
kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise pärast Venemaa Föderatsioonis;

2. mõistab teravalt hukka Navalnõid lennujaama tervitama tulnud ligikaudu 60 
ajakirjaniku ja mõttekaaslase vahistamise;
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3. peab Aleksei Navalnõi vahistamist äärmiselt murettekitavaks sündmuseks, mis 
halvendab veelgi Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni suhteid, mis on niigi 
pingelised inimõiguste ja põhivabaduste pidevate rikkumiste, valeinfokampaaniate, 
teiste riikide valimisprotsessi sekkumise ning Euroopa Liidu idanaabruses asuvates 
partnerriikides konfliktide õhutamise ja toetamise tõttu;

4. on seisukohal, et Aleksei Navalnõi ei ole mitte ainult silmapaistev demokraatliku 
opositsiooni juht, vaid ka kõigi nende venelaste moraalne eeskuju, kes ei ole nõus 
lokkava korruptsiooni ja võimukandjate karistamatusega; väidab, et Aleksei Navalnõi 
meelekindlus ja vaprus annavad lootust kõigile venelastele, kes usuvad, et ka nende 
riigis on võimalik saavutada vabadus, demokraatia, poliitiline pluralism ja vastutus;

5. leiab, et Aleksei Navalnõi vahistamisega püüti ilmselgelt poliitiliselt lavalt kõrvaldada 
ja välja suruda ainsat inimest, kes on viimastel aastatel suutnud võimudele sisuliselt 
vastu hakata ja kes teeb seda enne 2021. aasta sügiseks kavandatud parlamendivalimisi 
kindlasti veel; on veendunud, et sellega näitab režiim, kui halvustavalt ta omaenda 
kodanikesse suhtub ning kui armutult ta võimu säilitamise eest võitleb, võttes inimestelt 
igasuguse demokraatia ja vabaduse saavutamise võimaluse;

6. rõhutab, et Vene režiimi ja Valgevene diktatuuri seisukohad ja taktika muutuvad üha 
sarnasemaks; on veendunud, et mõlemad režiimid kardavad oma rahva kasvavat 
muutustesoovi, mistõttu tundubki valimistega manipuleerimine nende jaoks hea 
lahendusena; arvab, et selle tulemusel kasvab inimeste muutusteiha veelgi, sest kui 
rahvale antakse võimalus tegelikult valida, valivad nad vabaduse, demokraatia ja 
tagatud universaalsed inimõigused;

7. märgib, et on otsustanud Aleksei Navalnõi käekäigul ning nii füüsilisel kui ka vaimsel 
heaolul hoolikalt silma peal hoida ja peab Vene ametivõime nende eest ainuvastutavaks; 
kordab vajadust kehtestada Aleksei Navalnõi mürgitamise tõttu kehtestatud 
sanktsioonid ka nendele isikutele, kes on seotud tema vahistamisega ja kelle käsul see 
toimus; on lisaks arvamusel, et EL peaks Aleksei Navalnõi juhtumi puhul kasutama 
kõhklematult kogu maailmas rakendatavat inimõiguste rikkujate vastast ELi 
sanktsioonirežiimi; teeb nõukogule ja kõrgele esindajale lisaks ettepaneku kasutada seda 
kõigi prokuröride ja kohtunike suhtes, kes vastutavad poliitilistel põhjustel tehtavate 
kohtuotsuste eest;

8. soovitab nõukogul kehtestada sanktsioonid Venemaa režiimiga seotud oligarhidele ja 
president Putini siseringi liikmetele, kellel on Euroopa Liidus vara ja kes naudivad 
liikmesriikides vabalt reisimise õigust; leiab, et sanktsioone tuleks laiendada ka nende 
perekonnaliikmetele; on seisukohal, et Euroopa Liit ei tohiks enam hämara taustaga 
Vene raha avasüli vastu võtta;

9. kordab, et Aleksei Navalnõi mürgitamine ja vahistamine on vaid mõned paljudest 
asjaoludest, mis sunnivad ELi ja liikmesriike oma suhteid (sh viit juhtpõhimõtet ja 
majanduskoostööd) Venemaaga hoolikalt ümber hindama; on seisukohal, et EL peaks 
keskenduma uues Venemaa-suunalises strateegias demokraatia edendamisele ning 
universaalsete väärtuste ja põhimõtete tugevdamisele;

10. nõuab, et Venemaa ametivõimud lõpetaksid oma kriitikute, sealhulgas sõltumatu 
meedia, blogijate, kodanikuühiskonna organisatsioonide, ettevõtjate, aktivistide ning 
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kultuuri- ja kunstiinimeste hirmutamise ja poliitilise tagakiusamise; tuletab meelde, et 
opositsiooni edasisele süsteemsele represseerimisele ja järgmiste valimiste tulemuste 
võltsimisele järgnevad sanktsioonid;

11. kutsub liikmesriike üles kooskõlastama oma Venemaad puudutavaid seisukohti ning 
esinema Venemaa ametivõimudega peetavatel kahe- ja mitmepoolsetel foorumitel 
ühtsena; on lisaks veendunud, et võimuvahetus Washingtonis annab ELile võimaluse 
tugevdada Atlandi-ülest koostööd, mida tehakse demokraatia ja põhiväärtuste kaitseks 
autoritaarsete režiimide eest; kordab, et parlament toetab Vene rahvast võitluses 
põhivabaduste, inimõiguste ja demokraatia eest;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- 
ja Koostööorganisatsioonile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja 
parlamendile.


