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B9-0095/2021

dėl Aleksejaus Navalno suėmimo
(2021/2513(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją „Padėtis Rusijoje: Aleksejaus 
Navalno apnuodijimas“1,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

– atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

– atsižvelgdamas į Rusijos Federacijos Konstituciją, ypač į jos 2 skirsnį ir konkrečiai į 29 
straipsnį, kuriuo saugoma žodžio laisvė, ir į tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių 
srityje, kuriuos Rusija prisiėmė kaip Europos Tarybos, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir JT narė,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete 
vykusį keitimąsi nuomonėmis su Aleksejumi Navalnu ir kitais svarbiausiais 
demokratinės opozicijos politikais iš Rusijos;

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos pirmininko ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus po Aleksejaus Navalno sulaikymo 
Maskvoje 2021 m. sausio 17 d.;

– atsižvelgdamas į ES valstybių narių vadovų pareiškimus dėl Aleksejaus Navalno 
sulaikymo jam atvykus į Maskvą,

– atsižvelgdamas į JT deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų, kurią 1998 m. gruodžio 9 d. 
priėmė JT Generalinė Asamblėja,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 7 d. Tarybos patvirtintą ES visuotinį sankcijų už 
žmogaus teisių pažeidimus režimą,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Aleksejus Navalnas, svarbiausias Rusijos opozicijos politikas, teisininkas, 
tinklaraštininkas ir su korupcija kovojantis aktyvistas, atskleidė daug korupcijos atvejų, 
susijusių su verslo įmonėmis ir rusų politikais, ir tapo vienu iš sėkmingiausių Rusijos 
opozicijos lyderių;

B. kadangi Aleksejus Navalnas jau anksčiau yra buvęs sulaikytas, suimtas ir nuteistas, 
mėginant nutraukti jo politinę ir visuomeninę veiklą; kadangi Europos Žmogaus Teisių 
Teismas paskelbė, kad nemažai šių procedūrų buvo piktnaudžiaujamojo pobūdžio ir 

1 P9_TA(2020)0232.
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vykdomos pažeidžiant teisingo bylos nagrinėjimo principą;

C. kadangi, kaip pranešama, 2020 m. rugpjūčio 20 d. Rusijoje vykdyto vidaus skrydžio 
metu Aleksejus Navalnas atsidūrė komos būsenoje, buvo nugabentas į ligoninę Rusijos 
Omsko mieste ir nuskraidintas į Vokietiją, kur buvo gydomas ligoninėje „Charité“;

D. kadangi mėginimas nužudyti Aleksejų Navalną įvyko rengiantis 2020 m. rugsėjo 13 d. 
Rusijos vietos ir regionų rinkimams, per kuriuos jis ragino taikyti vadinamojo 
pažangaus balsavimo strategiją, siekdamas nugalėti Putino režimo kandidatus;

E. kadangi 2020 m. spalio 15 d. Europos Sąjunga nustatė sankcijas šešiems Rusijos 
pareigūnams ir vienam subjektui, dalyvavusiems bandant apnuodyti Aleksejų Navalną; 
tos sankcijos apima turto įšaldymą ir draudimą keliauti;

F. kadangi po šešių mėnesių Vokietijoje, kur jis buvo gydomas ir vėliau sveiko, 2021 m. 
sausio 17 d. atvykęs į Maskvą Aleksejus Navalnas oro uoste buvo valdžios institucijų 
sulaikytas;

G. kadangi Rusijos valdžios institucijos teigia, kad jis buvo sulaikytas dėl to, kad nesilaikė 
Rusijos teismo nutarties, kuria jis buvo įpareigotas teikti pranešimus kompetentingoms 
Rusijos įkalinimo įstaigoms tuo metu, kai sveiko po Rusijos institucijų vykdyto 
pasikėsinimo nužudyti, kaip įrodė portalo „Bellingcat“ atliktas tyrimas;

H. kadangi 2021 m. sausio 18 d. Rusijos valdžios institucijos iškėlė naują baudžiamąją 
bylą Aleksejui Navalnui ir apkaltino jį sukčiavimu, susijusiu su pinigų pervedimu 
įvairioms labdaros organizacijoms; 

I. kadangi 2021 m. sausio 18 d., pirmadienį, valstybės prokurorai kreipėsi į teismą, kad šis 
skirtų Aleksejui Navalnui 30 dienų areštą;

J. kadangi, žinomos Rusijos žmogaus teisių organizacijos „Memorial“ duomenimis, 
Rusijos Federacijoje yra daugiau nei 300 asmenų, kalinamų dėl politinių ir religinių 
įsitikinimų; kadangi ES solidarizuojasi su visais disidentais ir Rusijos žmonėmis, kurie, 
nepaisydami grėsmės savo laisvei ir gyvybei ir Kremliaus bei valdžios institucijų 
daromo spaudimo, toliau kovoja už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją;

K. kadangi nuo 2020 m. gruodžio mėn. Europos Sąjunga į savo priemonių sąrašą įtraukė 
ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą, vadinamąjį Europos 
S. Magnitskio aktą, kuris taikomas asmenims ir subjektams, atsakingiems už sunkius 
žmogaus teisių pažeidimus ir prievartą visame pasaulyje, juose dalyvavusiems arba su 
jais susijusiems;

1. griežtai smerkia Aleksejaus Navalno suėmimą grįžus į Maskvą ir reikalauja nedelsiant ir 
besąlygiškai jį paleisti; dar kartą smerkia pasikėsinimą į jo gyvybę ir reiškia gilų 
susirūpinimą dėl to, kad Rusijos Federacijoje mažėja erdvės politinei opozicijai, 
disidentams ir pilietinei visuomenei;

2. griežtai smerkia maždaug 60-ies žurnalistų ir Aleksejaus Navalno rėmėjų, kurie atvyko į 
oro uostą jo sutikti, sulaikymą;
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3. mano, kad Aleksejaus Navalno suėmimas yra itin didelį susirūpinimą keliantis įvykis, 
dėl kurio toliau blogėja jau ir taip įtempti Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos 
santykiai – tokią įtampą juose sukėlė nuolatiniai žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
pažeidimai, dezinformacijos kampanijos, kišimasis į kitų šalių rinkimų procesą, taip pat 
konfliktų ES rytinėse kaimyninėse šalyse partnerėse kurstymas ir rėmimas;

4. mano, kad Aleksejus Navalnas yra ne tik svarbus demokratinės opozicijos lyderis, bet ir 
visų rusų moralinis lyderis, kuris nesitaiksto su plačiai paplitusia korupcija ir valdžioje 
esančių asmenų nebaudžiamumu; tvirtina, kad jo ryžtas ir drąsa yra vilties švyturys 
visiems Rusijos gyventojams, kurie mano, kad laisvė, demokratija, politinis 
pliuralizmas ir atskaitomybė jų šalyje yra įmanomi;

5. mano, kad Aleksejaus Navalno suėmimas yra aiškus bandymas nušalinti ir iš politinės 
arenos pašalinti vienintelį asmenį, kuriam pastaraisiais metais pavyko pateikti realų 
iššūkį valdžios institucijoms ir kuris tęsia savo veiklą ruošdamasis 2021 m. rudenį 
planuojamiems parlamento rinkimams; mano, kad tai darydamas režimas atskleidžia, 
kad nepaiso savo žmonių, nuožmiai siekia likti valdžioje ir atima iš žmonių bet kokią 
demokratijos ir laisvės galimybę;

6. pabrėžia, kad vis panašesnės tampa Rusijos režimo ir diktatūros Baltarusijoje nuostatos 
ir taktika; mano, kad abu režimai baiminasi didėjančio savo gyventojų pokyčių 
troškimo, todėl rinkimų klastojimas yra jiems patogus politinis sprendimas; mano, kad 
pasekmė, kurios režimai nenumato – dar didesnis žmonių pasiryžimas siekti pokyčių, 
nes jei jiems būtų suteikta galimybė, jie pasirinktų laisvę, demokratiją ir pagarbą 
visuotinėms žmogaus teisėms;

7. pabrėžia savo pasiryžimą atidžiai stebėti Aleksejaus Navalno padėtį ir jo fizinę bei 
psichinę gerovę, už kuriuos atsakingos tik Rusijos valdžios institucijos; pakartoja, kad 
reikia išplėsti jau nustatytas sankcijas, susijusias su Aleksejaus Navalno apnuodijimu, ir 
jas taikyti taip pat su jo suėmimu susijusiems asmenims ir asmenims, kurie davė 
nurodymus jį vykdyti; be to, mano, kad Aleksejaus Navalno atveju ES turėtų 
nedvejodama taikyti Visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą; siūlo 
Tarybai ir vyriausiajam įgaliotiniui taikyti šį režimą prokurorams ir teisėjams, 
dalyvaujantiems priimant politiškai motyvuotus teismo sprendimus;

8. pataria Tarybai nustatyti sankcijas su režimu susijusiems Rusijos oligarchams ir 
prezidento V. Putino artimos aplinkos nariams, kurie turi turto Europos Sąjungoje ir 
naudojasi kelionių į valstybes nares laisve; mano, kad šios sankcijos taip pat turėtų būti 
taikomos ir artimiausiems jų šeimos nariams; pabrėžia, kad Europos Sąjunga nebeturėtų 
būti draugiška Rusijos neaiškios kilmės turto prieglobsčio vieta;

9. primena, kad Aleksejaus Navalno apnuodijimas ir dabar suėmimas yra tik paskutiniai 
įvykiai iš daugelio kitų, į kuriuos atsižvelgdamos ES ir jos valstybės narės turi iš naujo 
nuodugniai persvarstyti savo santykius su Rusija, įskaitant penkis pagrindinius 
principus ir ekonominį bendradarbiavimą; mano, kad demokratijos skatinimas kartu su 
visuotinių vertybių ir principų stiprinimu turėtų būti naujosios ES strategijos dėl Rusijos 
Federacijos pagrindas;

10. reikalauja, kad Rusijos valdžios institucijos nutrauktų savo kritikų, įskaitant 
nepriklausomą žiniasklaidą, tinklaraštininkus, pilietinės visuomenės organizacijas, 



RE\1222623LT.docx 5/5 PE662.880v01-00

LT

verslininkus, aktyvistus, kultūros ir meno žmones, bauginimą ir politinį persekiojimą; 
primena, kad bus taikomos sankcijos, jei ir toliau bus vykdomas sisteminis opozicijos 
slopinimas ir būsimų rinkimų klastojimas;

11. ragina valstybes nares derinti savo pozicijas Rusijos atžvilgiu ir laikytis vieningos 
pozicijos dvišaliuose ir daugiašaliuose forumuose bendraujant su Rusijos valdžios 
institucijų atstovais; be to, mano, kad ES turėtų pasinaudoti valdymo permainomis 
Vašingtone, kad sustiprintų transatlantinę vienybę saugant demokratiją ir pagrindines 
vertybes nuo autoritarinių režimų; primena, kad Parlamentas remia Rusijos žmonių 
kovą už pagrindines laisves, žmogaus teises ir demokratiją;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir 
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, 
Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei Rusijos Federacijos prezidentui, 
vyriausybei ir parlamentui.


