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• Leg sancties op aan Russische functionarissen die betrokken waren bij de beslissing om
Aleksej Navalny op te sluiten, evenals vertrouwelingen van president Poetin

• Russische rijkdom van onduidelijke herkomst zou niet welkom moeten zijn in de EU

• Werkzaamheden om de Nord Stream 2-pijplijn te voltooien moeten onmiddellijk worden
stopgezet

Europarlementariërs eisen de onmiddellijke vrijlating van de Russische oppositieleider Alexej Navalny© Kirill KUDRYAVTSEV/AFP
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Na de recente arrestatie van Aleksej Navalny roepen Europarlementariërs de EU-landen
op om de sancties tegen Rusland aanzienlijk te versterken.
 
In een resolutie, aangenomen met 581 stemmen voor, 50 tegen en 44 onthoudingen, roept het
Parlement EU-lidstaten op om tijdens hun volgende bijeenkomsten een actief standpunt in te
nemen  over  de  arrestatie  van  Aleksej  Navalny  en  veel  van  zijn  volgelingen,  en  om “de
beperkende maatregelen van de EU ten aanzien van Rusland aanzienlijk aan te scherpen”. Dit
omvat het opleggen van sancties aan “de personen en rechtspersonen” die betrokken zijn bij
het besluit om Aleksej Navalny te arresteren en op te sluiten, aldus het Parlement.
 
Er moeten ook sancties worden opgelegd aan Russische oligarchen die banden hebben met
het regime, vertrouwelingen van president Poetin en Russische mediapropagandisten, die
bezittingen in  de  EU hebben en daar  momenteel  naartoe  kunnen reizen.  Er  kunnen ook
aanvullende  beperkende  maatregelen  worden  genomen  in  het  kader  van  de  nieuwe
wereldwijde  EU-sanctieregeling  voor  de  mensenrechten.
 
Stop Nord Stream 2, voor eens en altijd
 
Na jaren van verslechterende betrekkingen, benadrukken Europarlementariërs het belang van
een kritische evaluatie van de samenwerking met Rusland voor verschillende platforms voor
buitenlands  beleid  en  voor  projecten  zoals  Nord  Stream 2.  Ze  roepen  de  EU op  om de
voltooiing  van  de  controversiële  pijplijn  onmiddellijk  stop  te  zetten.  Europarlementariërs
benadrukken ook dat de EU niet langer een gastvrije plek mag zijn voor Russische rijkdom van
onduidelijke herkomst.
 
Met het oog op de nieuwe regering in Washington, benadrukt het Parlement dat de EU dit
momentum moet gebruiken om de trans-Atlantische eenheid te versterken wat  betreft  de
bescherming van de democratie en de fundamentele waarden tegen autoritaire regimes.
 
Tot slot eist de resolutie de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Aleksej Navalny en
van alle overige personen die gearresteerd zijn in verband met zijn terugkeer naar Rusland,
ongeacht of zij journalisten zijn, medewerkers van zijn team of burgers die hem steunen.
 
Meer informatie
 
Europarlementariërs  en  Josep  Borrell,  de  Hoge  Vertegenwoordiger  van  de  Unie  voor
Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, hebben op dinsdag 19 januari ook over de zaak van
Aleksej Navalny gesproken.
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Contact 
 
 

Meer informatie
Video: Alexei Navalny arrest in Moscow: statements by David McAllister (EPP, DE), AFET
Chair, and Andrius Kubilius (EPP, LT), rapporteur

Persverklaring: “MEPs extremely concerned by the arrest Mr Alexei Navalny” (18.01.2021)
Persbericht: “Alexei Navalny quizzed by MEPs on Kremlin crackdown against political
opponents” (27.11.2020)
Resolutie van het Europees Parlement van 17 september 2020 over de situatie in Rusland: de
vergiftiging van Aleksej Navalny
Persbericht: “MEPs call for EU sanctions against Belarusian President and Navalny’s
poisoners” (17.09.2020)
Commissie buitenlandse zaken
Subcommissie mensenrechten

Koen BLANKENSTIJN
Press Officer in the Netherlands
Persvoorlichter

(+31) 70 31 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu
persdienst-NL@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210118IPR95807/meps-extremely-concerned-by-the-arrest-mr-alexei-navalny
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201124IPR92304/alexei-navalny-quizzed-by-meps-on-kremlin-crackdown-against-political-opponents
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/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_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/droi/home.html

