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• Sancionar oficiais russos envolvidos na decisão de deter Alexei Navalny e o círculo próximo
do presidente Putin

• Fortunas russas de origens duvidosas não deveriam entrar na UE

• O trabalho em curso no gasoduto Nord Stream 2 deve ser imediatamente travado

Eurodeputados pedem a libertação imediata e incondicional do opositor russo Alexei Navalny. ©Kirill KUDRYAVTSEV/AFP
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Após a recente detenção de Alexei Navalny, os eurodeputados apelam aos Estados-
membros para que aumentem significativamente as sanções contra a Rússia.
 
Numa resolução adotada com 581 votos a favor, 50 contra e 44 abstenções, o Parlamento
Europeu pede que, na sua próxima reunião, os Estados-membros tomem uma posição forte
face  à  detenção  de  Alexei  Navalny  e  de  muitos  dos  seus  seguidores  e  “reforcem
significativamente  as  medidas  restritivas  da  UE  contra  a  Rússia”.  Isto  inclui  sancionar
“indivíduos e entidades legais”  envolvidos na decisão de deter e prender Alexei  Navalny,
afirmam.
 
As sanções devem também ser  aplicadas contra  os  oligarcas  russos ligados ao regime,
elementos do círculo íntimo do presidente Putin e media propagandistas russos, que possuem
bens na UE e que podem viajar para o espaço europeu. Poderiam tomar-se também medidas
restritivas adicionais com base no novo Regime Global de Sanções em Matéria de Direitos
Humanos da UE.
 
Travar o Nord Stream 2 de uma vez por todas
 
Após anos de deterioramento das relações, os eurodeputados reiteram a importância de rever
de forma crítica a cooperação com a Rússia em várias plataformas de política externa e em
projetos como o Nord Stream 2. Os parlamentares urgem a UE a travar imediatamente a
conclusão do gasoduto controverso e afirmam, ainda, que a UE não deve mais acolher fortunas
russas de origem duvidosa.
 
O Parlamento insiste que a UE deve aproveitar o ímpeto gerado pela toma de posse da nova
administração em Washington para reforçar a unidade transatlântica em proteger a democracia
e os valores fundamentais contra os regimes autoritários.
 
A resolução pede ainda a libertação imediata e incondicional de Alexei Navalny e de todos os
outros  indivíduos  detidos  por  causa  do  regresso  do  ativista  à  Rússia,  sejam jornalistas,
membros  da  sua  equipa  ou  cidadãos  que  foram mostrar  o  seu  apoio.
 
Maisinformação
 
Os eurodeputados e o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros, Josep
Borrell, discutiram o caso de Alexei Navalny no Parlamento Europeu, a 19 de janeiro.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210118IPR95810/eurodeputados-pedem-mais-sancoes-contra-a-russia-apos-detencao-de-navalny


Contactos 
 
 

Para saber mais
Comissão dos Assuntos Externos
Subcomissão dos Direitos do Homem
Excerto de vídeo: “Alexei Navalny arrest in Moscow: statements by David McAllister (EPP,
DE), AFET Chair, and Andrius Kubilius (EPP, LT), rapporteur”
Comunicado de Imprensa do PE: “MEPs extremely concerned by the arrest Mr Alexei Navalny”
(18.01.2021)
Comunicado de Imprensa do PE: “Alexei Navalny quizzed by MEPs on Kremlin crackdown
against political opponents” (27.11.2020)
Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de setembro de 2020, sobre a situação na Rússia: o
envenenamento de Alexei Navalny
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http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/droi/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210118IPR95807/meps-extremely-concerned-by-the-arrest-mr-alexei-navalny
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210118IPR95807/meps-extremely-concerned-by-the-arrest-mr-alexei-navalny
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201124IPR92304/alexei-navalny-quizzed-by-meps-on-kremlin-crackdown-against-political-opponents
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/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_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_PT.html

