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• sankcie voči ruským predstaviteľom zapleteným do uväznenia Alexeja Navaľného

• ruské bohatstvo nejasného pôvodu by nemalo byť v EÚ vítané

• okamžité zastavenie prác na projekte plynovodu Nord Stream 2

Poslanci požadujú okamžité a bezpodmienečné prepustenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného ©Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

1 I 4



Európsky parlament vo štvrtok vyzval členské štáty, aby v reakcii na nedávne uväznenie
Alexeja Navaľného výrazne posilnili sankcie voči ruským predstaviteľom.
 
Poslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov
581  (za):  50  (proti):  44  (zdržalo  sa  hlasovania),  vyzvali  na  okamžité  a  bezpodmienečné
prepustenie Alexeja Navaľného a všetkých osôb zadržaných v súvislosti s jeho návratom do
Ruska. Zákonodarcovia požadujú prepustenie novinárov, Navaľného spolupracovníkov, ako aj
občanov, ktorí ho prišli pri jeho návrate do Ruska podporiť.
 
 
 
Parlament zároveň vyzval členské štáty Únie, aby na nadchádzajúcich zasadnutiach Rady
(ministrov)  EÚ  zaujali  aktívny  postoj  k  uväzneniu  Alexeja  Navaľného  a  mnohých  jeho
podporovateľov a výrazne posilnili reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku. Súčasťou takéhoto
rozhodnutia by malo byť uloženie sankcií jednotlivcom a právnickým osobám zapojeným do
rozhodnutia o zatknutí a uväznení Alexeja Navaľného, zdôrazňujú poslanci.
 
 
 
Parlament  žiada  sankcie  aj  proti  ruským  oligarchom  s  prepojením  na  režim  a  členom
vnútorného kruhu prezidenta Putina, ako aj tvorcom ruskej mediálnej propagandy, ktorí vlastnia
aktíva v Európskej únii a môžu voľne cestovať do jej členských štátov. Dodatočné reštriktívne
opatrenia by mohli byť prijaté v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv,
zdôraznili poslanci.
 
 
 
Definitívne zastavenie prác na plynovode Nord Stream 2
 
 
 
EÚ by po rokoch zhoršujúcich sa vzťahov s Ruskom mala podľa poslancov kriticky prehodnotiť
vzájomnú spoluprácu v rámci rôznych zahraničnopolitických platforiem a projektov, ako je Nord
Stream 2. Parlament v tejto súvislosti vyzval EÚ na okamžité zastavenie prác na dokončení
kontroverzného plynovodu.
 
 
 
Poslanci v uznesení zdôraznili,  že Európska únia by už nemala byť miestom, kde je ruské
bohatstvo  nejasného  pôvodu  vítané.  Parlament  tiež  vyzval  EÚ,  aby  využila  zmenu
administratívy vo Washingtone na posilnenie transatlantickej jednoty pri ochrane demokracie a
základných hodnôt pred autoritárskymi režimami.
 
 
 
Súvislosti
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Nelegislatívne uznesenie EP nadväzuje na utorkovú plenárnu rozpravu poslancov so šéfom
diplomacie EÚ Josepom Borrellom. Poslanci  už v  rámci  rozpravy ostro odsúdili  zatknutie
Alexeja  Navaľného  v  Rusku  a  vyzvali  EÚ,  aby  rozšírila  aktuálne  sankcie  na  ruských
predstaviteľov,  ktorí  sú  zapletení  do  jeho  uväznenia.
 
 
 
 
Postup: Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku s rozpravou a uznesením
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
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Užitočné odkazy
Prijatý text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 21.01.2021)
Videozáznam plenárnej rozpravy (19.01.2021)
Zatknutie Alexeja Navaľného v Moskve: Reakcia predsedu Výboru EP pre zahraničné veci a
stáleho spravodajcu EP pre Rusko (video)
Poslanci: Zatknutie Alexeja Navaľného je mimoriadne znepokojivé (tlačová správa EP,
18.01.2021)
Poslanci sa Alexeja Navaľného pýtali na zásahy Kremľa proti politickým oponentom  (tlačová
správa EP, 27.11.2020)
Uznesenie EP o situácii v Rusku a otrave Alexeja Navaľného (17.09.2020)
Poslanci žiadajú sankcie proti bieloruskému prezidentovi a Navaľného travičom (tlačová správa
EP, 17.09.2020)

Viktor ALMQVIST
Tlačový atašé

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210118IPR95810/uvaznenie-navalneho-poslanci-ziadaju-dalsie-sankcie-voci-ruskym-predstavitelom
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=6e4d2cad-05dc-1752-9bb2-15aaaddd2118&date=20210119#
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210118IPR95807/meps-extremely-concerned-by-the-arrest-mr-alexei-navalny
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210118IPR95807/meps-extremely-concerned-by-the-arrest-mr-alexei-navalny
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201124IPR92304/alexei-navalny-quizzed-by-meps-on-kremlin-crackdown-against-political-opponents
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/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_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
https://twitter.com/EP_ForeignAff
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