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Niedawne pogorszenie się nieludzkich warunków więzienia Aleksieja 
Nawalnego i innych więźniów politycznych w Rosji
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie nieludzkich 
warunków uwięzienia Aleksieja Nawalnego (2023/2553(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Rosji,

– uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Aleksiej Nawalny, wybitny rosyjski polityk i laureat Nagrody im. 
Sacharowa za 2021 r., wcześniej otruty przez reżim kremlowski środkiem paralityczno-
drgawkowym z grupy nowiczoków, został zatrzymany 17 stycznia 2021 r. i jest obecnie 
więziony w kolonii karnej;

B. mając na uwadze, że od czasu aresztowania Aleksiej Nawalny jest maltretowany, w tym 
torturowany, arbitralnie karany i poddawany presji psychologicznej; mając na uwadze, 
że od ośmiu miesięcy nikt nie może go odwiedzać;

C. mając na uwadze, że Aleksiej Nawalny ma w marcu lub kwietniu 2023 r. stanąć przed 
sądem, postawione mu zostaną nowe zarzuty i grozi mu kolejna kara pozbawienia 
wolności do 35 lat;

D. mając na uwadze, że od początku wojny napastniczej przeciwko Ukrainie władze 
rosyjskie nasiliły represje wobec opozycji politycznej i społeczeństwa obywatelskiego;

E. mając na uwadze, że postawa Kremla wobec przeciwników politycznych i więźniów 
politycznych, w tym Aleksieja Nawalnego, ujawnia brutalny charakter reżimu, 
podobnie jak wojna przeciwko Ukrainie i demokratycznie myślącym Rosjanom;

1. w walce o demokrację w Rosji stoi u boku Aleksieja Nawalnego i wszystkich 
odważnych rosyjskich więźniów politycznych;

2. apeluje o uwolnienie Nawalnego i pozostałych więźniów politycznych w Rosji, w tym 
Dmitrija Iwanowa, Władimira Kary-Murzy, Ioanna Kurmojarowa, Wiktorii Pietrowej, 
Marii Ponomarienko, Aleksandry Skoczilenko, Dmitrija Tałantowa, Aleksieja 
Gorinowa, Ilji Jaszyna i innych osób ściganych wyłącznie za związki z Nawalnym, 



niezgodę na wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie lub złamanie art. 207 ust. 3 
rosyjskiego kodeksu karnego;

3. domaga się, by do czasu ich uwolnienia warunki przetrzymywania Aleksieja 
Nawalnego i pozostałych więźniów były zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Rosji, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp Aleksieja Nawalnego do wybranych przez niego 
lekarzy i leczenie w szpitalu cywilnym, prawo do przeniesienia do aresztu 
tymczasowego z dostępem do jego adwokatów oraz prawo do komunikacji z rodziną;

4. ponawia apel do instytucji UE, by dalej monitorowały stan przestrzegania praw 
człowieka w Rosji; wzywa UE do wspierania rosyjskiego społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa państwa członkowskie do udzielenia pomocy rosyjskim 
obrońcom praw człowieka, działaczom prodemokratycznym i niezależnym 
dziennikarzom w Rosji i poza nią;

5. podkreśla, że zarówno Ukraina, jak i demokracja w Rosji muszą zwyciężyć, a oba te 
zwycięstwa będą również zwycięstwami Aleksieja Nawalnego; wzywa UE i całą 
społeczność demokratyczną, by dzięki jasnej strategii pomogły odnieść oba te 
zwycięstwa, co będzie najlepszym przejawem naszej solidarności z Aleksiejem 
Nawalnym i pozostałymi osobami walczącymi o demokratyczną przyszłość Rosji;

6. podkreśla, że Władimir Putin musi stanąć przed sądem za zbrodnie przeciwko 
własnemu narodowi;

7. wzywa Radę do przyjęcia środków ograniczających wobec osób odpowiedzialnych za 
arbitralne ściganie i torturowanie osób protestujących przeciwko wojnie;

8. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich oraz władzom rosyjskim.


