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Uznesenie Európskeho parlamentu o zatknutí Alexeja Navaľného
(2021/2513(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2020 o situácii v Rusku a otrave 
Alexeja Navaľného1,

– so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

– so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, a najmä na jej článok 2 a konkrétne článok 29, 
ktorým sa chráni sloboda prejavu, a na medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, 
ktoré sa Rusko zaviazalo plniť ako člen Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe (OBSE) a OSN,

– so zreteľom na výmenu názorov s Alexejom Navaľným a ďalšími poprednými politikmi 
demokratickej opozície z Ruska, ktorá sa uskutočnila vo Výbore Európskeho 
parlamentu pre zahraničné veci 27. novembra 2020,

– so zreteľom na vyhlásenia predsedníčky Európskej komisie a vysokého predstaviteľa 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku po zadržaní Alexeja Navaľného v 
Moskve 17. januára 2021,

– so zreteľom na vyhlásenia vedúcich predstaviteľov členských štátov EÚ k zadržaniu 
Alexeja Navaľného po jeho príchode do Moskvy,

– so zreteľom na Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ochrancoch ľudských 
práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 9. decembra 1998,

– so zreteľom na sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv, ktorý Rada prijala 7. 
decembra 2020,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Alexej Navaľný, vedúci ruský opozičný politik, právnik, bloger a protikorupčný 
aktivista, odhalil mnohé korupčné kauzy, ktoré sa týkali firemných podnikov a ruských 
politikov, a stal sa jedným z najefektívnejších lídrov ruskej opozície;

B. keďže Alexej Navaľný bol už v minulosti zadržiavaný, zatknutý a odsúdený v snahe 
zastaviť jeho politickú a verejnú činnosť; keďže Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 
viacero týchto postupov za nekalé a proti zásadám spravodlivého procesu;

C. keďže Alexej Navaľný údajne 20. augusta 2020 upadol do kómy na palube 

1 Dokument P9_TA(2020)0232.
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vnútroštátneho letu v Rusku, bol prepravený do nemocnice v ruskom meste Omsk a 
letecky do Nemecka, kde mu bola poskytnutá lekárska starostlivosť na klinike Charité;

D. keďže pokus o vraždu Alexeja Navaľného sa uskutočnil počas príprav na miestne a 
regionálne voľby v Rusku 13. septembra 2020, v rámci ktorých obhajoval stratégiu 
„inteligentného hlasovania“ s cieľom poraziť kandidátov Putinovej vlády;

E. keďže 15. októbra 2020 Európska únia zaviedla sankcie voči šiestim ruským úradníkom 
a jednému subjektu zapojenému do pokusu o otravu Alexeja Navaľného; tieto sankcie 
pozostávajú zo zmrazenia aktív a zákazu cestovania;

F. keďže 17. januára 2021 úrady zadržali Navaľného na letisku, keď pricestoval do 
Moskvy po tom, ako strávil šesť mesiacov v Nemecku, kde podstúpil lekárske ošetrenie 
a následnú rekonvalescenciu;

G. keďže ruské orgány vyhlasujú, že bol zatknutý za nedodržanie príkazu ruského súdu, 
ktorým sa mu ukladá povinnosť hlásiť sa príslušným ruským trestným orgánom počas 
zotavovania sa z pokusu o vraždu, ktorý údajne ruské orgány zorganizovali, k čomu 
dospel vyšetrovací tím Bellingcat;

H. keďže 18. januára 2021 ruské orgány začali nové trestné konanie proti Alexejovi 
Navaľnému, v ktorom ho obvinili z podvodu v súvislosti s prevodom peňazí rôznym 
charitatívnym organizáciám; 

I. keďže v pondelok 18. januára 2021 štátni prokurátori požiadali, aby bola na Alexeja 
Navaľného uvalená 30 dňová väzba;

J. keďže podľa známej ruskej organizácie pre ľudské práva Memorial je v Ruskej 
federácii viac ako 300 politických a náboženských väzňov; keďže EÚ prejavuje 
solidaritu so všetkými disidentmi a ruským ľudom, ktorí napriek ohrozeniu svojej 
slobody a životov a tlaku zo strany Kremľa a ruských orgánov naďalej bojujú za 
slobodu, ľudské práva a demokraciu;

K. keďže od decembra 2020 má Európska únia vo svojom súbore nástrojov globálny 
sankčný režim pre ľudské práva, známy ako európsky Magnitského zákon, ktorý je 
zacielený na zodpovedné osoby a subjekty, ktoré sa podieľajú na závažných 
porušeniach a zneužívaní ľudských práv na celom svete alebo sú s nimi spojené;

1. rozhodne odsudzuje zatknutie Alexeja Navaľného po jeho návrate do Moskvy a žiada 
jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie; okrem toho opätovne odsudzuje pokus o 
jeho zavraždenie a vyjadruje hlboké znepokojenie nad zmenšujúcim sa priestorom pre 
politickú opozíciu, hlasy disidentov a občiansku spoločnosť v Ruskej federácii;

2. dôrazne odsudzuje zatknutie približne 60 novinárov a stúpencov Alexeja Navaľného, 
ktorí boli prítomní na letisku, aby ho privítali;

3. domnieva sa, že zatknutie Alexeja Navaľného je mimoriadne znepokojujúci vývoj, 
ktorý ešte zhoršuje už aj tak napätý vzťah medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou 
vyvolaný neustálym porušovaním ľudských práv a základných slobôd, 
dezinformačnými kampaňami, zásahmi do volebného procesu iných krajín a vytváraním 



PE662.880v01-00 4/5 RE\1222623SK.docx

SK

a podporou konfliktov v partnerských krajinách vo východnom susedstve;

4. nazdáva sa, že Alexej Navaľný je nielen prominentným demokratickým vodcom 
opozície, ale aj morálnym vodcom všetkých Rusov, ktorí odsudzujú rozšírenú korupciu 
a beztrestnosť osôb pri moci; trvá na tom, že jeho odhodlanie a odvaha je majákom 
nádeje pre všetkých v Rusku, ktorí sa domnievajú, že sloboda, demokracia, politický 
pluralizmus a zodpovednosť sú v ich krajine možné;

5. domnieva sa, že zatknutie Alexeja Navaľného je jasným pokusom o odstránenie a 
vylúčenie z politickej scény jedinej osoby, ktorá sa v posledných rokoch dokázala stať 
skutočnou výzvou pre orgány a ktorá tak naďalej robí pred parlamentnými voľbami 
naplánovanými na jeseň 2021; domnieva sa, že režim tým odhaľuje svoje pohŕdanie 
vlastným ľudom, neúnavne sa snaží zostať pri moci a oberá ľudí o akúkoľvek šancu na 
demokraciu a slobodu;

6. zdôrazňuje, že medzi ruským režimom a diktatúrou v Bielorusku dochádza k čoraz 
väčšiemu zbližovaniu postojov a taktiky; domnieva sa, že oba režimy sa obávajú 
rastúceho dopytu po zmene medzi obyvateľmi, a preto je kradnutie volieb pre nich 
vhodným politickým riešením; domnieva sa, že nezamýšľaným dôsledkom je zvýšenie 
odhodlania ľudí usilovať sa o zmenu, pretože ak by mali príležitosť, zvolili by si 
slobodu, demokraciu a dodržiavanie všeobecných ľudských práv;

7. vyzdvihuje svoje odhodlanie pozorne sledovať vývoj situácie Alexeja Navaľného a jeho 
fyzický i duševný stav, za ktorý sú výlučne zodpovedné ruské orgány; opakuje, že treba 
rozšíriť sankcie, ktoré sa doteraz zaviedli v súvislosti s otravou Alexeja Navaľného, aby 
zahŕňali osoby zapojené do jeho zatknutia a osoby, ktoré na to vydali rozkazy; okrem 
toho sa domnieva, že EÚ by nemala váhať uplatniť globálny sankčný režim pre ľudské 
práva v súvislosti s prípadom Alexeja Navaľného; ďalej navrhuje, aby ho Rada a 
vysoký predstaviteľ využili voči prokurátorom a sudcom, ktorí sa zúčastňujú na 
politicky motivovaných súdnych rozhodnutiach;

8. odporúča Rade, aby zaviedla sankcie proti ruským oligarchom s prepojením na režim a 
členom vnútorného kruhu prezidenta Putina, ktorí vlastnia aktíva v Európskej únii a 
majú slobodu cestovať do členských štátov; domnieva sa, že tieto sankcie by sa mali 
rozšíriť aj na ich najbližších rodinných príslušníkov; trvá na tom, že Európska únia by 
už nemala byť vítaným miestom pre ruské bohatstvo nejasného pôvodu;

9. pripomína, že otrava a teraz zatknutie Alexeja Navaľného sú len najnovším z mnohých 
udalostí, ktoré posilňujú potrebu EÚ a jej členských štátov dôkladne prehodnotiť svoje 
vzťahy s Ruskom vrátane piatich hlavných zásad a hospodárskej spolupráce; domnieva 
sa, že podpora demokracie spolu s posilňovaním univerzálnych hodnôt a zásad by mala 
byť ústredným prvkom novej stratégie EÚ voči Ruskej federácii;

10. požaduje, aby ruské orgány zastavili zastrašovanie a politické prenasledovanie kritikov 
vrátane nezávislých médií, blogerov, organizácií občianskej spoločnosti, podnikateľov, 
aktivistov a ľudí zo sveta kultúry a umenia; pripomína, že sankcie by sa použili v 
ďalších prípadoch systematického utláčania opozície, ako aj falšovania nadchádzajúcich 
volieb;

11. vyzýva členské štáty EÚ, aby koordinovali svoje pozície voči Rusku a na bilaterálnych 
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a multilaterálnych fórach s ruskými orgánmi vystupovali jednotne; okrem toho sa 
domnieva, že EÚ by mala využiť zmenu administratívy vo Washingtone na posilnenie 
transatlantickej jednoty pri ochrane demokracie a základných hodnôt pred 
autoritárskymi režimami; pripomína, že Parlament stojí za ruským ľudom v jeho boji za 
základné slobody, ľudské práva a demokraciu;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.


