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

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie sytuacji w Rosji i 
próby otrucia Aleksieja Nawalnego1,

– uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

– uwzględniając konstytucję Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza rozdział 2, a w 
szczególności art. 29, który chroni wolność słowa, oraz międzynarodowe zobowiązania 
w zakresie praw człowieka, które Rosja podjęła jako członek Rady Europy, Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz ONZ,

– uwzględniając wymianę poglądów z Aleksiejem Nawalnym i innymi czołowymi 
politykami opozycji demokratycznej z Rosji, przeprowadzoną w Komisji Spraw 
Zagranicznych Parlamentu Europejskiego w dniu 27 listopada 2020 r.,

– uwzględniając oświadczenia wydane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej oraz 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa po 
aresztowaniu Aleksieja Nawalnego w Moskwie w dniu 17 stycznia 2021 r.,

– uwzględniając oświadczenia przywódców państw członkowskich UE w sprawie 
aresztowania Aleksieja Nawalnego po jego przybyciu do Moskwy,

– uwzględniając deklarację ONZ w sprawie obrońców praw człowieka, przyjętą przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1998 r.,

– uwzględniając globalny system sankcji UE za naruszenia praw człowieka, przyjęty 
przez Radę w dniu 7 grudnia 2020 r.,

– uwzględniając art. 132 ust.2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Aleksiej Nawalny – czołowy rosyjski polityk opozycji, prawnik, 
bloger i działacz antykorupcyjny – ujawnił liczne przypadki korupcji z udziałem 
przedsiębiorstw i rosyjskich polityków i stał się jednym z najważniejszych 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 

1 P9_TA(2020)0232.
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nadużycie i sprzeczne z zasadą sprawiedliwego procesu;

C. mając na uwadze, że według doniesień 20 sierpnia Aleksiej Nawalny zapadł w śpiączkę 
na pokładzie samolotu obsługującego rosyjski lot krajowy, został przewieziony do 
szpitala w Omsku, a następnie przetransportowany do Niemiec, gdzie uzyskał opiekę 
medyczną w klinice Charité;

D. mając na uwadze, że do próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego doszło w trakcie 
kampanii przed wyborami lokalnymi i regionalnymi w Rosji w dniu 13 września 2020 
r., w której propagował on strategię „inteligentnego głosowania”, aby pokonać 
kandydatów reżimu Putina;

E. mając na uwadze, że w dniu 15 października 2020 r. Unia Europejska nałożyła sankcje 
na sześciu rosyjskich urzędników i jeden podmiot zaangażowany w próbę otrucia 
Aleksieja Nawalnego; mając na uwadze, że sankcje te polegają na zamrożeniu aktywów 
i zakazie wjazdu;

F. mając na uwadze, że kiedy Aleksiej Nawalny, po sześciomiesięcznym okresie leczenia i 
rekonwalescencji w Niemczech, przybył do Moskwy w dniu 17 stycznia 2021 r., został 
zatrzymany przez służby na lotnisku;

G. mając na uwadze, że według władz rosyjskich powodem aresztowania było 
niezastosowanie się do nakazu rosyjskiego sądu zobowiązującego go do zgłoszenia się 
do właściwych rosyjskich organów penitencjarnych w czasie rekonwalescencji po 
próbie zabójstwa zorganizowanej – jak dowiodło śledztwo Bellingcat – przez władze 
rosyjskie;

H. mając na uwadze, że w dniu 18 stycznia 2021 r. władze rosyjskie wszczęły nową 
sprawę karną przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu, zarzucając mu oszustwo związane z 
przekazywaniem pieniędzy różnym organizacjom charytatywnym; 

I. mając na uwadze, że w poniedziałek 18 stycznia 2021 r. prokuratorzy wystąpili do sądu 
z wnioskiem o aresztowanie Aleksieja Nawalnego na 30 dni;

J. mając na uwadze, że w opinii cenionego rosyjskiego stowarzyszenia na rzecz praw 
człowieka „Memoriał” w więzieniach w Federacji Rosyjskiej przebywa ponad 300 
więźniów politycznych i religijnych; mając na uwadze, że UE solidaryzuje się ze 
wszystkimi dysydentami i narodem rosyjskim, którzy – pomimo zagrożenia dla ich 
wolności i życia oraz nacisków ze strony Kremla i władz rosyjskich – nadal walczą o 
wolność, prawa człowieka i demokrację;

K. mając na uwadze, że od grudnia 2020 r. Unia Europejska posiada w swoim zestawie 
narzędzi globalny system sankcji za naruszenia praw człowieka, znany jako europejska 
ustawa Magnickiego, który jest wymierzony przeciwko osobom i podmiotom 
odpowiedzialnym za poważne naruszenia i nadużycia praw człowieka na całym świecie, 
dopuszczającym się takich naruszeń lub z nimi powiązanym;

1. zdecydowanie potępia aresztowanie Aleksieja Nawalnego po jego powrocie do Moskwy 
i domaga się jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia; potępia raz jeszcze 
zamach na jego życie i wyraża głębokie zaniepokojenie kurczeniem się przestrzeni dla 
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opozycji politycznej, głosów sprzeciwu i społeczeństwa obywatelskiego w Federacji 
Rosyjskiej;

2. zdecydowanie potępia aresztowanie około 60 dziennikarzy i zwolenników Aleksieja 
Nawalnego, którzy byli obecni na lotnisku, aby go powitać;

3. uważa, że aresztowanie Aleksieja Nawalnego jest niezwykle niepokojącym 
wydarzeniem, które jeszcze bardziej pogarsza już i tak napięte stosunki między Unią 
Europejską a Federacją Rosyjską, spowodowane ciągłym naruszaniem praw człowieka i 
podstawowych wolności, kampaniami dezinformacyjnymi, aktami ingerencji w proces 
wyborczy w innych krajach oraz generowaniem i wspieraniem konfliktów w krajach 
partnerskich we wschodnim sąsiedztwie;

4. uważa, że Aleksiej Nawalny jest nie tylko czołowym przywódcą opozycji 
demokratycznej, ale również moralnym przywódcą wszystkich Rosjan, którzy mają 
dość powszechnej korupcji i bezkarności osób sprawujących władzę; jest zdania, że 
jego determinacja i odwaga stanowi promień nadziei dla wszystkich osób w Rosji, które 
uważają, że wolność, demokracja, pluralizm polityczny i rozliczalność są możliwe w 
ich kraju;

5. uważa, że aresztowanie Aleksieja Nawalnego jest wyraźną próbą marginalizacji i 
wyeliminowania ze sceny politycznej jedynej osoby, która w ostatnich latach była w 
stanie rzucić władzy prawdziwe wyzwanie i która nadal to robi przed wyborami 
parlamentarnymi zaplanowanymi na jesień 2021 r.; uważa, że w ten sposób reżim 
okazuje własnemu narodowi lekceważenie, bezwzględnie dąży do utrzymania władzy i 
pozbawia ludzi wszelkich szans na demokrację i wolność;

6. podkreśla, że istnieje coraz większa zbieżność postaw i strategii działania między 
rosyjskim reżimem a dyktaturą na Białorusi; uważa, że oba reżimy obawiają się coraz 
głośniej wyrażanego przez obywateli postulatu zmian, dlatego oszustwo wyborcze 
stanowi dla nich wygodne rozwiązanie polityczne; uważa, że niezamierzonym skutkiem 
jest wzrost determinacji ludzi w dążeniu do zmian, ponieważ gdyby mieli oni taką 
możliwość, wybraliby wolność, demokrację i poszanowanie powszechnych praw 
człowieka;

7. podkreśla, że będzie uważnie monitorował sytuację Aleksieja Nawalnego i jego 
samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, za które władze rosyjskie ponoszą 
wyłączną odpowiedzialność; ponownie podkreśla potrzebę rozszerzenia sankcji 
wprowadzonych do tej pory w związku z próbą otrucia Aleksieja Nawalnego na osoby 
zamieszane w jego aresztowanie i osoby, które wydały takie polecenie; uważa ponadto, 
że UE powinna bez wahania zastosować globalny system sankcji za naruszenia praw 
człowieka w odniesieniu do sprawy Aleksieja Nawalnego; proponuje również, aby Rada 
i Wysoki Przedstawiciel zastosowali ten system wobec prokuratorów i sędziów, którzy 
uczestniczą w wydawaniu orzeczeń sądowych motywowanych politycznie;

8. zaleca Radzie nałożenie sankcji na rosyjskich oligarchów powiązanych z reżimem i 
najbliższym otoczeniem prezydenta Putina, którzy posiadają aktywa w Unii 
Europejskiej i korzystają ze swobody podróżowania do państw członkowskich; uważa, 
że sankcje te należy również rozszerzyć na członków ich najbliższych rodzin; jest 
zdania, że Unia Europejska nie powinna już być miejscem przyjaznym dla rosyjskiego 
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kapitału niewiadomego pochodzenia;

9. przypomina, że otrucie, a teraz aresztowanie Aleksieja Nawalnego to tylko ostatnie z 
wielu wydarzeń, które wzmagają potrzebę przeprowadzenia przez UE i jej państwa 
członkowskie gruntownej ponownej oceny ich stosunków z Rosją, w tym pięciu zasad 
przewodnich i współpracy gospodarczej; uważa, że propagowanie demokracji oraz 
wzmocnienie uniwersalnych wartości i zasad powinno stanowić główny element nowej 
strategii UE wobec Federacji Rosyjskiej;

10. domaga się, by władze rosyjskie zaprzestały praktyk zastraszania i politycznych 
prześladowań ich krytyków, w tym niezależnych mediów, blogerów, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców, aktywistów oraz osób ze świata 
kultury i sztuki; przypomina, że jeżeli dochodzić będzie do kolejnych przypadków 
systemowego ucisku opozycji oraz fałszerstw w zbliżających się wyborach, 
wprowadzone zostaną sankcje;

11. wzywa państwa członkowskie UE, aby skoordynowały swoje stanowiska wobec Rosji i 
mówiły jednym głosem na dwustronnych i wielostronnych forach dialogu z władzami 
rosyjskimi; uważa ponadto, że UE powinna wykorzystać zmianę administracji w 
Waszyngtonie do wzmocnienia jedności transatlantyckiej na rzecz ochrony demokracji i 
podstawowych wartości przed reżimami autorytarnymi; przypomina, że Parlament 
wspiera naród rosyjski w walce o podstawowe wolności, prawa człowieka i 
demokrację;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.


