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B9-0095/2021

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

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluția sa din 17 septembrie 2020 referitoare la situația din Rusia: 
otrăvirea lui Alexei Navalnîi1,

– având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

– având în vedere Constituția Federației Ruse, în special capitolul 2, mai exact articolul 
29, care protejează libertatea de exprimare, precum și obligațiile internaționale în 
domeniul drepturilor omului pe care Rusia s-a angajat să le respecte ca membră a 
Consiliului Europei, a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și 
a ONU,

– având în vedere schimbul de opinii cu Alexei Navalnîi și cu alți politicieni marcanți ai 
opoziției democratice din Rusia, desfășurat în cadrul Comisiei pentru afaceri externe a 
Parlamentului European la 27 noiembrie 2020,

– având în vedere declarațiile Președintei Comisiei Europene și ale Înaltului Reprezentant 
al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate după arestarea lui 
Alexei Navalnîi la Moscova, la 17 ianuarie 2021,

– având în vedere declarațiile liderilor statelor membre ale UE referitoare la arestarea lui 
Alexei Navalnîi după sosirea la Moscova,

– având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului, adoptată de 
Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1998,

– având în vedere regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, 
adoptat de Consiliu la 7 decembrie 2020,

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

A. întrucât Alexei Navalnîi, politician rus de opoziție de prim rang, avocat, blogger și 
activist anticorupție, a dezvăluit numeroase cazuri de corupție care implicau societăți 
comerciale și politicieni ruși și a devenit unul dintre cei mai de succes lideri ai opoziției 
ruse;

B. întrucât Alexei Navalnîi a fost plasat în detenție, arestat și condamnat anterior, în 
încercarea de a pune astfel capăt activităților sale politice și publice; întrucât Curtea 

1 P9_TA(2020)0232.
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Europeană a Drepturilor Omului a declarat unele din aceste proceduri drept abuzive și 
contrare principiului unui proces cinstit;

C. întrucât Alexei Navalnîi a intrat în comă la 20 august 2020 la bordul unui zbor intern 
rusesc, a fost transportat la un spital din orașul rus Omsk și apoi a fost transportat în 
Germania, unde a beneficiat de tratament medical la clinica Charité;

D. întrucât Alexei Navalnîi a fost victima unei tentative de asasinat, în perioada 
premergătoare alegerilor locale și regionale din Rusia din 13 septembrie 2020, în care a 
pledat pentru o strategie de „vot inteligent” pentru a-i învinge pe candidații regimului 
Putin;

E. întrucât, la 15 octombrie 2020, Uniunea Europeană a introdus sancțiuni împotriva a șase 
demnitari ruși și a unei entități implicate în tentativa de otrăvire a lui Alexei Navalnîi; 
măsurile constau în înghețări ale activelor și interdicții de călătorie;

F. întrucât, la sosirea sa la Moscova, la 17 ianuarie 2021, după ce a petrecut șase luni în 
Germania, unde a beneficiat de tratament medical și s-a refăcut, Alexei Navalnîi a fost 
reținut de autoritățile din aeroport;

G. întrucât autoritățile ruse susțin că a fost arestat pentru nerespectarea unui ordin al unui 
tribunal rus de a se prezenta în fața autorităților judiciare ruse competente (pe perioada 
convalescenței de după tentativa de asasinat orchestrată de autoritățile ruse, după cum a 
demonstrat ancheta Bellingcat);

H. întrucât, la 18 ianuarie 2021, autoritățile ruse au inițiat un nou proces penal împotriva 
lui Alexei Navalnîi, acuzându-l de fraudă legată de transferul de bani către diferite 
organizații caritabile; 

I. întrucât, luni, 18 ianuarie 2021, procurorii au solicitat ca Alexei Navalnîi să fie plasat în 
detenție pentru o perioadă de 30 de zile;

J. întrucât, conform datelor publicate de renumita organizație rusă pentru drepturile 
omului „Memorial”, în Federația Rusă există peste 300 de deținuți politici și din motive 
religioase; întrucât UE dă dovadă de solidaritate cu toți dizidenții și cu poporul rus, 
care, în ciuda amenințării la adresa libertății și a vieții lor și a presiunii exercitate de 
Kremlin și de autoritățile ruse, continuă să lupte pentru libertate, drepturile omului și 
democrație;

K. întrucât, din decembrie 2020, Uniunea Europeană dispune, în setul său de instrumente, 
de Regimul mondial de sancțiuni în materie de drepturi ale omului, cunoscut și ca 
„Legea Magnițki europeană”, care vizează persoane și entități responsabile, implicate 
sau asociate cu încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri la nivel mondial,

1. condamnă cu fermitate arestarea lui Alexei Navalnîi la întoarcerea sa la Moscova și 
solicită eliberarea sa imediată și necondiționată; condamnă încă o dată tentativa asupra 
vieții sale și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la restrângerea spațiului de 
expresie de care dispun opoziția politică, disidenții și societatea civilă din Federația 
Rusă;
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2. condamnă cu fermitate arestarea a aproximativ 60 de jurnaliști și susținători ai lui 
Navalnîi, prezenți la aeroport pentru a-l întâmpina;

3. consideră că arestarea lui Alexei Navalnîi este o evoluție extrem de îngrijorătoare, care 
agravează și mai mult relația dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă deja 
tensionată de încălcări continue ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale, 
de campanii de dezinformare, de amestecul în procesul electoral din alte țări, precum și 
de generarea și sprijinirea conflictelor în țările partenere din vecinătatea estică;

4. consideră că Alexei Navalnîi este nu numai un important lider al opoziției democratice, 
ci și un lider moral pentru toți rușii, un lider care condamnă corupția larg răspândită și 
atitudinea de impunitate a celor aflați la putere; susține că hotărârea și curajul său sunt 
„o rază de speranță” pentru toți aceia care consideră că libertatea, democrația, 
pluralismul politic și responsabilitatea sunt posibile în țara lor;

5. consideră că arestarea lui Alexei Navalnîi reprezintă o încercare clară de a îndepărta și 
elimina de pe scena politică singura persoană care a reușit în ultimii ani să pună 
probleme autorităților și care continuă să facă acest lucru înainte de alegerile 
parlamentare programate pentru toamna anului 2021; consideră că, procedând astfel, 
regimul își exprimă disprețul față de propriul popor, urmărește cu orice preț să rămână 
la putere și privează oamenii de orice șansă la democrație și libertate;

6. subliniază convergența tot mai accentuată de atitudini și tactici între regimul din Rusia 
și dictatura din Belarus; constată că ambele regimuri se tem de cererea tot mai mare de 
schimbare în rândul populației lor, motiv pentru care consideră frauda electorală drept o 
soluție politică convenabilă; consideră că, urmare a acestor acțiuni ale regimului, 
populația devine și mai hotărâtă în eforturile pentru schimbare, deoarece, dacă li s-ar 
oferi ocazia, ar alege libertatea, democrația și respectarea drepturilor universale ale 
omului;

7. evidențiază hotărârea sa de a monitoriza îndeaproape evoluția situației lui Alexei 
Navalnîi, precum și bunăstarea sa, atât fizică, cât și mentală, pentru care autoritățile ruse 
sunt singurele responsabile; reafirmă că sancțiunile introduse până în prezent în legătură 
cu otrăvirea lui Alexei Navalnîi trebuie extinse pentru a include persoanele implicate în 
arestarea sa și pe cele care au dat ordine în acest sens; consideră și că UE nu ar trebui să 
ezite să aplice regimul global de sancțiuni în materie de drepturi ale omului în cazul lui 
Alexei Navalnîi; sugerează totodată ca Consiliul și Înaltul Reprezentant să îl aplice 
pentru procurorii și judecătorii care participă la hotărâri judecătorești motivate politic;

8. recomandă Consiliului să introducă sancțiuni împotriva oligarhilor ruși care au legături 
cu regimul și a apropiaților președintelui Putin, care dețin active în Uniunea Europeană 
și se bucură de libertatea de a călători în statele membre; consideră că aceste sancțiuni 
ar trebui extinse și la membrii apropiați ai familiei lor; susține că Uniunea Europeană nu 
ar trebui să mai întâmpine cu brațele deschise pe rușii îmbogățiți din surse neclare;

9. reamintește că otrăvirea și arestarea lui Alexei Navalnîi sunt doar cele mai recente 
dintre numeroasele evoluții care evidențiază cât este de necesar ca UE și statele sale 
membre să își reevalueze în profunzime relațiile cu Rusia, inclusiv cele cinci principii 
directoare și cooperarea economică; consideră că promovarea democrației, alături de 
consolidarea valorilor și principiilor universale, ar trebui să fie elementul central al noii 
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strategii a UE față de Federația Rusă;

10. solicită autorităților ruse să înceteze practicile de intimidare și de persecutare politică a 
criticilor regimului, inclusiv a presei independente, a bloggerilor, a organizațiilor 
societății civile, a antreprenorilor, a activiștilor și a celor din mediul culturii și artelor; 
reamintește că vor fi introduse noi sancțiuni dacă se constată cazuri de oprimare 
sistematică a opoziției și de falsificare a alegerilor;

11. invită statele membre ale UE să își coordoneze pozițiile față de Rusia și să se exprime 
cu o singură voce în dialogurile bilaterale și multilaterale cu autoritățile ruse; consideră, 
de asemenea, că UE ar trebui să profite de schimbarea administrației de la Washington 
pentru a consolida alianța transatlantică în protejarea democrației și a valorilor 
fundamentale împotriva regimurilor autoritare; reamintește că Parlamentul susține 
poporul rus în lupta sa pentru libertățile fundamentale, drepturile omului și democrație;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și 
președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.


