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ЕП настоява за незабавното и безусловно освобождаване на руския опозиционен политик Алексей Навални. ©Kirill

KUDRYAVTSEV/AFP

• Санкции за руските служители, участвали в решението за задържане на Алексей
Навални, както и вътрешния кръг на президента Путин

• Руски капитали с неясен произход не трябва да бъдат приемани в ЕС

• Работата по завършване на газопровода „Северен поток 2“ трябва да бъде спряна
незабавно
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След скорошния арест на Алексей Навални, евродепутатите призовават страните
от ЕС да засилят значително санкциите срещу Русия.
 
В резолюция, приета с 581 гласа „за“, 50 „против“ и 44 „въздържал се“, Парламентът
призовава държавите членки да заемат активна позиция по отношение на арестите на
Алексей Навални и много от неговите последователи на следващите срещи на Съвета и
„значително  да  засилят  ограничителните  мерки  спрямо  Русия“.  Това  включва
въвеждането на санкции на „физически и юридически лица“, участвали в решението за
задържане и лишаване от свобода на Алексей Навални, настояват евродепутатите.
 
Трябва  също така  да  бъдат  наложени  санкции  срещу  руски  олигарси,  свързани  с
режима, членове на вътрешния кръг на президента Путин и медийни пропагандатори,
които притежават активи в ЕС и се ползват със свобода на пътуване до държави
членки. Допълнителни ограничителни мерки също могат да бъдат предприети съгласно
новия глобален режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека.
 
Северен поток 2 трябва да бъде спрян веднъж завинаги
 
След години наред влошаване на отношенията между двете страни, евродепутатите
подчертават нуждата от критичен преглед на сътрудничеството с Русия в различни
външнополитически платформи и по проекти като “Северен поток 2”. Те призовават ЕС
незабавно да спре завършването на спорния газопровод. Членовете на ЕП също така
подчертават, че ЕС вече не трябва да бъде гостоприемно място за „руско богатство“ с
неясен произход.
 
С  оглед  на  встъпването  на  новата  администрация  във  Вашингтон,  Европейският
парламент  подчертава,  че  ЕС  трябва  да  използва  този  импулс,  за  да  укрепи
трансатлантическото единство в защитата на демокрацията и основните ценности
срещу авторитарните режими.
 
В  заключение резолюцията изисква незабавното и  безусловно освобождаване на
Алексей Навални и на всички други лица, задържани във връзка с неговото завръщане
в  Русия,  независимо  дали  са  журналисти,  членове  на  екипа  му  или  граждани,
демонстриращи  подкрепа.
 
Допълнителна информация
 
Във  вторник,  19  януари,  евродепутатите  и  Върховният  представител  на  ЕС  по
въпросите на външните работи и политиката за сигурност Жозеп Борел също обсъдиха
случая с Алексей Навални.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210118IPR95810/ep-prizovava-za-doplnitelni-sanktsii-sreshchu-rusiia-vv-vrzka-s-aresta-na-navalnihttps:/www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210118IPR95810/meps-call-for-additional-eu-sanctions-against-russia-over-navalny-s-imprisonment
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210118IPR95810/ep-prizovava-za-doplnitelni-sanktsii-sreshchu-rusiia-vv-vrzka-s-aresta-na-navalnihttps:/www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210118IPR95810/meps-call-for-additional-eu-sanctions-against-russia-over-navalny-s-imprisonment


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Видеоматериал: Арестът на Алексей Навални в Москва: изявления на Дейвид
Макалистър (ЕНП, Германия), председател на Комисията по външните работи, и
Андрюс Кубилюс (ЕНП, Литва), докладчик
Прессъобщение на ЕП: „Евродепутатите са изключително загрижени от ареста на г-н
Алексей Навални“ (18.01.2021)
Прессъобщение на ЕП: „Алексей Навални е изслушан от евродепутатите за репресиите
на Кремъл срещу политическите опоненти“ (27.11.2020)
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно ситуацията в
Русия: отравянето на Алексей Навални
Прессъобщение на ЕП: „Евродепутатите призовават за санкции на ЕС срещу
президента на Беларус и лицата отровили Алексей Навални“ (17.09.2020)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210118IPR95807/meps-extremely-concerned-by-the-arrest-mr-alexei-navalny
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210118IPR95807/meps-extremely-concerned-by-the-arrest-mr-alexei-navalny
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201124IPR92304/alexei-navalny-quizzed-by-meps-on-kremlin-crackdown-against-political-opponents
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201124IPR92304/alexei-navalny-quizzed-by-meps-on-kremlin-crackdown-against-political-opponents
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86829/priziv-za-sanktsii-na-es-sreshchu-prezidenta-na-belarus-i-litsata-otrovili-navalni
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86829/priziv-za-sanktsii-na-es-sreshchu-prezidenta-na-belarus-i-litsata-otrovili-navalni

