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B9-0237/2021

Europaparlamentets resolution om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär 
upptrappning vid den ukrainska gränsen och ryska attacker i Tjeckien
(2021/2642(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och Ukraina,

– med beaktande av uttalandet av den 18 mars 2021 från G7-ländernas utrikesministrar 
om Ukraina och uttalandet av den 12 april 2021 från G7-ländernas utrikesministrar och 
EU:s höga representant om Ukraina,

– med beaktande av ordförande Charles Michels pressmeddelande av den 2 mars 2021 
efter hans möte i östra Ukraina med president Volodymyr Zelenskyj,

– med beaktande av Nordatlantiska rådets uttalande av den 15 april 2021 efter USA:s 
tillkännagivande av åtgärder med avseende på Ryssland,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 
den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen), 
den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt FN:s 
förklaring om människorättsförsvarare,

– med beaktande av Ryska federationens konstitution, särskilt kapitel 2 och i synnerhet 
artikel 29, som skyddar yttrandefriheten, och av de internationella skyldigheter på 
människorättsområdet som Ryssland har åtagit sig att uppfylla i egenskap av medlem av 
Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och FN,

– med beaktande av uttalandena av den 17 januari 2021 från Europeiska rådets ordförande 
och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik (vice ordföranden/den höga representanten) och av 
den 18 januari 2021 från kommissionens ordförande, efter frihetsberövandet av 
Aleksej Navalnyj,

– med beaktande av skrivelsen av den 14 april 2021 från gruppledarna för EPP, S&D och 
Renew Europe om Aleksej Navalnyjs hälsotillstånd,

– med beaktande av uttalandena från den höga representanten på Europeiska unionens 
vägnar av den 3 februari 2021 om domen mot Aleksej Navalnyj och av 
den 18 april 2021 om Aleksej Navalnys försämrade hälsa samt av uttalandet från 
talespersonen för Europeiska utrikestjänsten av den 11 april 2021 om åtgärderna mot 
den undersökande journalisten Roman Anin,

– med beaktande av Nordatlantiska rådets uttalande av den 22 april 2021 i solidaritet med 
Tjeckien, uttalandet från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar av 
den 21 april 2021 i solidaritet med Tjeckien om brottslig verksamhet på dess 
territorium, det gemensamma uttalandet av gruppledarna för EPP, S&D, Renew Europe, 
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Verts/ALE och ECR av den 21 april 2021, premiärminister Babišs tal av 
den 20 april 2021 i den tjeckiska deputeradekammaren samt uttalandet från 
utrikestjänstens talesperson av den 19 april 2021 om utvisningen av tjeckiska 
diplomater,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 18 april 2021 avslöjades att rysk militär underrättelsetjänst (GRU) varit inblandad i 
sprängningarna 2014 i ett ammunitionsupplag i Vrbětice i Tjeckien där två tjeckiska 
medborgare omkom. Samma GRU-agenter bar också skulden för mordförsöket på 
Sergej och Julija Skripal i Storbritannien 2018 med hjälp av nervstridsmedlet Novitjok, 
vilket också ledde till att en brittisk medborgare avled. GRU-agenter har också 
anklagats för mordförsöket på Emilian Gebrev, ägare till en vapenfabrik, och två andra 
personer i Bulgarien 2015. Ryssland visar ingen samarbetsvilja när det gäller 
utredningen av dessa brott som begåtts på EU:s territorium, förnekar GRU:s 
inblandning i förgiftningen av Sergej och Julija Skripal och skyddar de 
huvudmisstänkta.

B. Den 2 februari 2021 dömde en domstol i Moskva Aleksej Navalnyj till fängelse i två 
och ett halvt år för den påstådda överträdelsen av hans skyddstillsyn medan han 
återhämtade sig i Tyskland från ett mordförsök genom förgiftning med ett förbjudet 
kemiskt stridsmedel, begånget av agenter vid den ryska säkerhetstjänsten på ryskt 
territorium.

C. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fastställde redan 2017 att domen 
mot Aleksej Navalnyj var godtycklig och uppenbart orimlig.

D. Tillsammans med internationella partner uppmanade EU de ryska myndigheterna att 
göra en grundlig utredning av mordförsöket på Aleksej Navalnyj, att fullt ut samarbeta 
med Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) för att säkerställa en 
opartisk internationell utredning och att ställa de ansvariga inför rätta. Hittills har de 
ryska myndigheterna inte gjort någon sådan opartisk utredning, och Ryssland har 
uttryckligen avvisat alla krav på en utredning.

E. I avsaknad av såväl en rysk utredning som ryskt samarbete med OPCW införde EU den 
15 oktober 2020 sanktioner mot sex ryska personer och en enhet som var inblandade i 
brottet, och den 2 mars 2021 införde EU sanktioner enligt det globala EU-systemet för 
sanktioner avseende mänskliga rättigheter (EU:s Magnitskijlag) mot fyra ryska personer 
på grund av deras roll i det godtyckliga gripandet och åtalet av och domen mot 
Aleksej Navalnyj.

F. Aleksej Navalnyj har fängslats under svåra förhållanden i ett straffläger med hög 
säkerhet där han utsatts för sömnbrist, och hans hälsa har försämrats kraftigt. Efter att 
fängelseledningen underlåtit att ge honom adekvat läkarvård och inte låtit hans egna 
läkare besöka honom inledde Aleksej Navalnyj den 31 mars 2021 i protest en 
hungerstrejk som varade i 24 dagar. Oberoende experter som utsetts av FN:s råd för 
mänskliga rättigheter har förklarat att Aleksej Navalnys liv är i allvarlig fara och har 
begärt att han omedelbart ska evakueras från Ryssland för att få läkarvård.
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G. Över 1 600 personer frihetsberövades den 21 april 2021 i samband med stora protester 
över hela Ryssland till stöd för Aleksej Navalnyj.

H. Rätten till tanke-, yttrande- och föreningsfrihet och rätten till fredliga sammankomster 
stadgas i Ryska federationens konstitution. Ryssland har undertecknat den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen, och är medlem av 
Europarådet.

I. Det bistra läget för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten fortsätter att försämras 
ytterligare i Ryssland, med systematiska försök från myndigheternas sida att tysta det 
fria ordet och begränsa mötesfriheten och det ryska civilsamhällets verksamhet. 
Den 9 april 2021 tog de ryska myndigheterna Roman Anin – en av Rysslands ledande 
undersökande journalister, knuten till OCCRP (Organized Crime and Corruption 
Reporting Project) – i kortvarigt förvar, förhörde honom och beslagtog hans 
mobiltelefoner och dokument. Detta har också försatt hans journalistkollegor vid 
OCCRP som arbetar med öppenhets- och korruptionsfrågor i fara, genom den 
information som den federala säkerhetstjänsten (FSB) nu har full tillgång till.

J. Under de senaste veckorna har mer än 100 000 ryska soldater samlats vid Ukrainas 
gränser och på Krim, liksom stridsvagnar, bepansrade fordon, artilleri och annan tung 
utrustning. Antalet dödsoffer i kriget i östra Ukraina har ökat markant under de senaste 
månaderna.

K. Det ryska försvarsministeriet har ensidigt meddelat att det kommer att stänga vattnen 
runt Kertjsundet för icke-kommersiella fartyg från andra länder fram till oktober 2021, 
och därmed delvis blockera tillträdet till Azovska sjön.

L. De ryska militära uppvisningarna och den tilltagande ryska militariseringen vid 
Ukrainas gränser, på Krim och i Donbassregionen, bland annat genom massiva 
trupprörelser och ett otal militärövningar, fortsätter att ha en negativ inverkan på 
säkerhetsläget i Ukraina, Svartahavsområdet och den europeiska kontinenten.

M. Ukraina har begärt att punkt 16.3 i kapitel III i Wiendokumentet om förtroende- och 
säkerhetsskapande åtgärder ska åberopas för att kräva en förklaring beträffande 
Rysslands osedvanliga militära aktiviteter nära gränsen till Ukraina och på Krim.

N. Ryssland fortsätter med sitt aggressiva och destabiliserande beteende genom försök till 
inblandning i val, omfattande desinformationskampanjer och illasinnade it-angrepp – ett 
anmärkningsvärt exempel är cyberoperationen SolarWinds, som nyligen drabbade 
offentlig förvaltning och företag i Europa.

1. Europaparlamentet påpekar att de oacceptabla händelser som tas upp i denna resolution 
är ett resultat av Putinregimens auktoritära och odemokratiska karaktär, en tillbakagång 
för rättsstaten i Ryssland och regimens aggressiva hållning gentemot dem som den 
uppfattar som motståndare, både inom och utanför Ryssland. Parlamentet understryker 
att den politik som förs av president Putin och hans regim bygger på användning av 
hotfull retorik för att underblåsa ett klimat av rädsla och konflikter, i syfte att stärka sitt 
grepp om makten och vända uppmärksamheten från de många verkliga ekonomiska och 
politiska utmaningar som Rysslands medborgare kämpar med i sin vardag.
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2. Europaparlamentet beklagar det aktuella läget i förbindelserna mellan EU och Ryssland 
till följd av Rysslands aggression och fortsatta destabilisering av Ukraina och fientliga 
beteende mot och direkta angrepp på EU:s medlemsstater och samhällen, vilket bland 
annat kommer till uttryck i inblandning i valprocesser, desinformation, illasinnade 
it-angrepp, sabotage och användning av kemiska stridsmedel, liksom den betydande 
försämringen av människorättssituationen samt respekten för rätten till yttrandefrihet 
och föreningsfrihet och rätten att delta i fredliga sammankomster i Ryssland.

3. Europaparlamentet beklagar djupt inblandningen av agenter från den ryska militära 
underrättelsetjänsten (GRU) i sprängningarna i Vrbětice som en oacceptabel kränkning 
av en EU-medlemsstats suveränitet och nationella säkerhet. Parlamentet anser att en 
attack mot en medlemsstat måste ses som en terrorhandling mot hela EU, och fördömer 
Rysslands reaktion att utvisa 20 tjeckiska diplomater som vedergällning.

4. Europaparlamentet uttrycker sin fulla solidaritet med och sitt stöd till Tjeckien och det 
tjeckiska folket. Parlamentet uppmanar rådet och alla medlemsstater att visa sin 
solidaritet genom att vidta kraftfulla, gemensamma och konkreta åtgärder som svar på 
detta terrordåd. Parlamentet välkomnar den solidaritet som visats av Slovakien, Estland, 
Lettland, Litauen och Rumänien, som redan har utvisat ryska diplomater från deras 
beskickningar som reaktion på detta, och uppmanar EU och övriga medlemsstater att 
följa efter.

5. Europaparlamentet fördömer skarpt Rysslands fientliga beteende i Europa och 
uppmanar landets regering att upphöra med dessa aktiviteter, som strider mot 
internationella principer och rättsregler och hotar stabiliteten i Europa.

6. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att samarbeta fullt ut i 
utredningen av terrordådet i Tjeckien och tillhandahålla all efterfrågad information.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att dubbelkontrollera alla relevanta EU- 
och Schengensystem med relevanta biometriska uppgifter om ryska medborgare – 
eftersom de GRU-agenter som bar skulden för sprängningarna 2014 i ett 
ammunitionsupplag i Vrbětice också var inblandade i andra illvilliga operationer på 
europeisk mark och deras grupp verkar resa obehindrat till EU – för att förhindra att 
dessa personer kommer in i EU under falska förespeglingar. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att undersöka vilka andra identifieringsåtgärder som kan vidtas.

8. Europaparlamentet begär att Aleksej Navalnyj omedelbart och villkorslöst ska friges, 
liksom alla andra personer som frihetsberövats när de demonstrerat för att han ska 
friges. Parlamentet upprepar sitt starka fördömande av de ryska myndigheternas 
politiskt motiverade förföljelse av honom och hans anhängare, som står i strid med 
Rysslands internationella åtaganden. Parlamentet påminner Ryssland om att landet som 
medlem av Europarådet och OSSE har förbundit sig att respektera de grundläggande 
friheterna, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten i enlighet med 
Europakonventionen och den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter.

9. Europaparlamentet påminner de ryska myndigheterna, och president Putin personligen 
som Rysslands statsöverhuvud, om att de bär det fulla ansvaret för Aleksej Navalnyjs 
liv och fysiska integritet och att de måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda 
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hans fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande. Parlamentet fortsätter att enträget 
uppmana president Putin och de ryska myndigheterna att utreda och ställa de ansvariga 
för mordförsöket på Aleksej Navalnyj inför rätta för att utkräva ansvar.

10. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att sätta stopp för trakasserierna, 
hotelserna, våldet och förtrycket mot oberoende och oliktänkande röster, att respektera 
mediefriheten och att upphöra med alla trakasserier och påtryckningar mot oberoende 
medier, såsom den undersökande journalisten Roman Anin.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet att inta en aktiv hållning och införa ytterligare 
riktade restriktiva åtgärder inom ramen för det globala EU-systemet för sanktioner 
avseende mänskliga rättigheter (EU:s Magnitskijlag) mot alla personer som bär ansvar 
för åtalet och domen mot och misshandeln av Aleksej Navalnyj.

12. Europaparlamentet påminner om att det står vid det ryska folkets sida i deras kamp för 
grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, demokrati och stabilisering av den 
europeiska kontinenten, respekt för alla internationella gränser samt samexistens och ett 
fredligt samarbete mellan Europeiska unionen och Ryska federationen. Parlamentet 
uppmanar de ryska myndigheterna att garantera alla demokratiska partier lika tillträde 
och lika möjligheter under det kommande valet till duman.

13. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU-institutionerna och medlemsstaterna 
att fortsätta att noga övervaka människorättssituationen i Ryssland och att fortsätta att 
övervaka rättsfall som involverar organisationer i det civila samhället, journalister samt 
politiker och aktivister från oppositionen, inbegripet fallet Aleksej Navalnyj. 
Parlamentet uppmanar EU att öka sitt stöd till ryska oliktänkande, icke-statliga 
organisationer och organisationer i det civila samhället samt oberoende medier.

14. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt stöd för Ukrainas oberoende, suveränitet och 
territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser. Parlamentet upprepar 
sitt stöd för EU:s linje att inte erkänna den olagliga annekteringen av Autonoma 
republiken Krim och staden Sevastopol. Parlamentet välkomnar alla åtgärder som EU 
vidtagit till följd av den olagliga annekteringen. Parlamentet kräver ett omedelbart 
frigivande av alla olagligt frihetsberövade och fängslade ukrainska medborgare på 
Krimhalvön och i Ryssland.

15. Europaparlamentet anser att Rysslands militära upptrappning vid den ukrainska gränsen 
är en farlig provokation som kan få djupt bekymmersamma och ödesdigra 
konsekvenser. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att utan ytterligare 
dröjsmål bekräfta och genomföra tillbakadragandet av sina trupper och sin militära 
utrustning från den ukrainska gränsen, och att omedelbart minska spänningarna i linje 
med landets internationella åtaganden.

16. Europaparlamentet påminner om att Minskavtalen är grundläggande för att lösa krisen i 
Ukraina och uppmanar därför eftertryckligen undertecknarna att fullgöra sina 
åtaganden.

17. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att upphöra med sin fortsatta destabilisering av 
Ukraina, särskilt agerandet i vissa delar av Donetsk- och Luhanskregionerna, Krim och 
runt Ukrainas gränser, och att sluta att underblåsa konflikten genom att ge ekonomiskt 
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och militärt stöd till de väpnade grupper som landet stöder i östra Ukraina. Parlamentet 
fördömer Rysslands roll i nedskjutningen 2014 av Malaysia Airlines flyg MH17 och 
landets ständiga försök att sabotera utredningen genom att avsiktligt sprida 
desinformation. Parlamentet påminner om det internationella samfundets fulla stöd för 
att uppnå rättvisa för de 298 offren för nedskjutningen av flyg MH17 och kräver att 
Ryssland samarbetar fullt ut i ansträngningarna för att hitta de ansvariga och ställa dem 
inför rätta.

18. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att upprätthålla principerna och åtagandena om 
öppenhet kring militära förflyttningar inom ramen för OSSE, att på ett konstruktivt sätt 
delta i trepartskontaktgruppen för att bekräfta vapenvilan och att svara på det förfarande 
som fastställs i kapitel III i Wiendokumentet.

19. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att säkerställa obehindrad och fri passage för 
alla fartyg genom Kertjsundet till och från Azovska sjön, i enlighet med internationell 
rätt.

20. Europaparlamentet betonar att EU, om den ryska militära upptrappningen skulle leda till 
en invasion av Ukraina, måste göra klart att priset för en sådan kränkning av folkrätten 
och internationella rättsregler kommer att bli högt. Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att öka sina insatser för att bidra till att stärka Ukrainas säkerhet och 
motståndskraft.

21. Europaparlamentet anser att Rysslands attack i Vrbětice, på Europeiska unionens mark, 
tillsammans med situationen vid gränsen till Ukraina och behandlingen av Aleksej 
Navalnyj, måste leda till en omprövning av EU:s övergripande strategi gentemot 
Ryssland. Rådet uppmanas kraftfullt att reagera på den ryska regeringens attacker och 
fientliga beteende genom att stärka EU:s system med riktade sanktioner och lägga till 
president Putins främsta uppbackare samt regimens viktigaste propagandamakare på 
sanktionslistorna.

22. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utvidga det nuvarande 
globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter (EU:s 
Magnitskijlag) så att det omfattar korruption. Parlamentet understryker att ryska 
förmögenheter och investeringar av oklart ursprung inte längre bör vara välkomna i 
EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar EU att öka sina ansträngningar för att hejda 
Kremls strategiska investeringar inom EU i syfte att störa samhällsordningen, 
undergräva demokratiska processer och institutioner samt sprida korruption. 
Parlamentet fortsätter att insistera på att Cypern, Bulgarien och Malta överger sina 
system med ”gyllene pass”.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och den höga representanten att särskilt 
prioritera beredskap för hybridhot från Ryssland och att stärka medlemsstaternas 
kapacitet genom att utöka samarbetet och anslå lämpliga budgetmedel till detta område.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att visa solidaritet och enighet i 
handling, att kritiskt granska och samordna sina ståndpunkter i fråga om Ryssland och 
att ompröva fortsättningen av strategiska projekt som Nord Stream 2. Parlamentet 
betonar vidare att EU bör stärka den transatlantiska solidariteten och samordningen i 
hanteringen av de utmaningar som Rysslands nuvarande regering skapar.
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25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, 
Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Ryska federationens 
president, regering och statsduma samt Ukrainas, president, regering och Verchovna 
Rada.


