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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна и 
текущото състояние на отношенията между ЕС и Русия 
(2014/2841(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно европейската политика за 
съседство, Източното партньорство и Украйна,

– като взе предвид заключенията на специалната среща на Европейския съвет 
относно Украйна, състояла се на 30 август 2014 г.,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че действията на Русия нарушават международното право и 
международните задължения, поети от нея по силата на Хартата на ООН, 
Заключителния акт на ООСЕ от Хелзинки и Меморандума от Будапеща относно 
гаранциите за сигурност за Украйна;

1. изразява отново пълната си подкрепа за единството, суверенитета и  
териториалната цялост на Украйна; 

2. призовава президента на Руската федерация Владимир Путин да преустанови 
всяка помощ за сепаратистите, окупирали източната част на Украйна, да оттегли 
всички незаконни военни формирования от украинска територия, да пусне 
военнопленниците и да постигне строго спазване на плана за прекратяване на 
огъня, който представлява най-добрия избор с оглед на това обстановката да спре 
да ескалира и да се потърси мирно решение;

3. призовава мисията на Обединените нации за мониторинг на спазването на правата 
на човека, специалната мисия за наблюдение на ОССЕ и други правозащитни 
организации активно да наблюдават ситуацията в пограничните райони на 
Украйна, раздирани от конфликти, така че да се спомогне за предотвратяването на 
военни престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека и на 
международното хуманитарно право;

4. счита, че Европейският съюз следва да поддържа позиция на единомислие по 
отношение на новия пакет от санкции;

5. отбелязва новите решения на руското енергоснабдително дружество „Газпром“ за 
ограничаване на доставките на газ за някои държави членки и счита, че 
европейските страни, получаващи руски газ по маршрут, преминаващ през 
украинска територия, трябва с подкрепата на Комисията да вземат всички 
възможни мерки, за да се подготвят за решение за прекъсване на доставките на 
газ;

6. отбелязва изключителните мерки, предприети от Комисията за стабилизиране на 
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селскостопанските пазари и пазарите на храни на ЕС, но счита, че са необходими 
много повече действия за смекчаване на отраженията на ограничения руски внос в 
държавите членки, които са най-засегнати, особено Прибалтийските държави; 
призовава за солидарност в ЕС и приканва Комисията да предостави специална 
подкрепа за селскостопанския сектор в най-пострадалите държави членки;

7. призовава ЕС и държавите членки да предоставят на Украйна всяка възможна 
подкрепа и необходимите технически консултации, особено с оглед на 
подготовката за предстоящите общи избори през октомври, на предприемането на 
мерки за преодоляване на задълбочаващата се икономическа криза, на 
прилагането на плана за реформи на правителството и на ускореното изграждане 
на граждански капацитет;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската 
служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на 
президента, на правителството и парламента на Украйна, както и на 
правителството и парламента на Руската федерация.


