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• Rangaistava presidentti Putinin sisäpiiriläisiä sekä henkilöitä, jotka ovat vastuussa Navalnyin
pidättämispäätöksestä

• Alkuperältään epäselvät venäläiset varat eivät ole tervetulleita EU:hun

• Nord Stream 2 -hanke pysäytettävä välittömästi

Mepit vaativat Alexei Navalnyin välitöntä vapauttamista ©Kirill KUDRYAVTSEV/AFP
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Euroopan parlamentti vaatii päätöslauselmassaan EU-maita tiukentamaan sanktioita
vastauksena Alexei Navalnyin vangitsemiseen.
 
Euroopan parlamentti vaatii päätöslauselmassaan EU-maita ottamaan aktiivisesti kantaa Alexei
Navalnyin ja monien hänen seuraajiensa pidättämiseen ja vangitsemiseen ja " tiukentamaan
huomattavasti EU:n rajoittavia toimenpiteitä Venäjää vastaan”. Parlamentti kehottaa muassa
asettamaan pakotteita Aleksei Navalnyin pidättämis- ja vangitsemispäätökseen osallistuneille
henkilöille ja oikeushenkilöille.
 
Pakotteita  tulisi  määrätä  myös  hallintoon  kytköksissä  oleville  venäläisille  oligarkeille  ja
presidentti Putinin sisäpiiriläisille, joilla on omaisuutta EU:ssa ja jotka voivat matkustaa vapaasti
jäsenvaltioihin. Lisäksi uusia kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä voitaisiin asettaa EU:n
maailmanlaajuisen  ihmisoikeuspakotejärjestelmänsä  mukaisesti,  joka  otettiin  käyttöön
joulukuussa  2020.
 
Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 581 puolesta, 50 vastaan ja 44 tyhjää.
 
Nord Stream 2 pysäytettävä välittömästi
 
Suhteiden heikennettyä jo pitkään, parlamentti pyytää EU-maita tarkastelemaan yhteistyötään
Venäjän kanssa erilaisilla ulkopoliittisilla foorumeilla ja hankkeissa. Mepit vaativat pysäyttämään
Nord Stream 2 -hanke välittömästi. Mepit katsovat myös, että Euroopan unionin ei enää pitäisi
olla paikka, johon alkuperältään epäselvät venäläiset varat ovat tervetulleita.
 
Mepit  kehottavat EU:ta hyödyntämään Yhdysvaltojen hallinnon vaihtumisen ja lujittamaan
transatlanttista  yhtenäisyyttä  demokratian  ja  perusarvojen  suojelemiseksi  autoritaarisilta
hallinnoilta.
 
Päätöslauselmassaan parlamentti  kehottaa vapauttamaan välittömästi  ja  ehdoitta  Aleksei
Navalnyin  ja  kaikki  muut  henkilöt,  jotka pidätettiin  hänen Venäjälle  paluunsa yhteydessä,
olivatpa he toimittajia,  Navalnyin  tiimin jäseniä tai  tukeaan osoittaneita  kansalaisia.
 
Lisätietoa
 
Euroopan parlamentin jäsenet ja EU:n ulkosuhdejohtaja Josep Borrell keskustelivat aiheesta
parlamentin täysistunnossa tiistaina 19.1.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210118IPR95810/meps-call-for-additional-eu-sanctions-against-russia-over-navalny-s-imprisonment


Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa
Ulkoasiainvaliokunta
Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Video: parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan David McAllisterin (EPP, Saksa), ja
meppi Andrius Kubiliuksen (EPP, Liettua) lausunto Navalnyin pidätyksestä
Tiedote: “MEPs extremely concerned by the arrest Mr Alexei Navalny” (18.01.2021)
Tiedote: “Alexei Navalny quizzed by MEPs on Kremlin crackdown against political opponents”
(27.11.2020)
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17.9.2020 Veänäjn tilanteesta ja Aleksei Navalnyin
myrkyttämisestä
Tiedote: “Mepit vaativat pakotteita Valko-Venäjän presidentille ja Navalnyin myrkyttäjille”
(17.09.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/droi/home.html
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201124IPR92304/alexei-navalny-quizzed-by-meps-on-kremlin-crackdown-against-political-opponents
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