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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна
(2014/2965(RSP))

Европейският парламент,

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

A. като има предвид, че предсрочните парламентарни избори бяха проведени в 
условията на трудна политическа обстановка и обстановка на сигурност; като има 
предвид, че в някои части на Украйна гласоподавателите нямаха възможност да 
участват в изборите; като има предвид, че докладът на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) се посочва, че има доказателства за 
„случаи на сплашване и възпрепятстване, повлияли техните стратегии за 
кампаниите. През последните десет дни на кампанията, наблюдателите отбелязаха 
значително нарастване на насилието, насочено към заинтересовани страни в 
изборния процес, сплашване и заплахи срещу кандидати и лица, работещи за 
кампаниите, както и случаи на целенасочено унищожаване на изборни материали 
и офиси. На лице са голям брой достоверни твърдения за купуване на гласове...“; 
като има предвид, че се докладва за сериозно напрежение в някои областни 
изборни секции, където въоръжени членове на батальон от доброволци са 
присъствали около и вътре в тях; като има предвид, че украинската гражданска 
мрежа „ОПОРА“ и комитета на избирателите в Украйна докладваха често за 
няколко нарушения в избирателните секции, включително „опити за гласуване без 
паспортна проверка, присъствие на лица без разрешение в избирателните секции, 
опити на неправомерно гласуване, опити за премахване на бюлетини от 
избирателните секции, нарушаване на поверителността на гласуване, 
фотографиране на бюлетина за гласуване, както и опитите за добавяне на 
бюлетини в избирателните урни“; като има предвид, че въпреки всичко ОССЕ 
стига до извода, че „проведените на 26 октомври предсрочни парламентарни 
избори представляват важна стъпка в стремежите на Украйна за утвърждаването 
на демократичните избори в съответствие с поетите от нея международни 
ангажименти“; 

Б. като има предвид, че политическият процес в Украйна е доминиран от 
продължаващата гражданска война в районите на Донецк и Луганск; като има 
предвид, че темите за националното единството, териториалната цялост и 
отбраната продължават да бъдат водещи в политическия дневен ред; като има 
предвид, че, от друга страна, проблемите, довели до размириците в Украйна през 
2012 г., остават нерешени, включително корупцията, икономическата и социална 
криза, недоверието в политиката и разочарованието от политическата система на 
Украйна, поради продължаващото политическо влияние на олигархическите 
структури; като има предвид, че не се отбелязва напредък в изпълнението на 
програмата за реформи; като има предвид, че неуспехът на новото правителство и 
парламент да започнат борба с корупцията подкопа доверието на народа на 
Украйна и международната общност в политическия процес в Украйна;
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В. като има предвид, че Украйна е на ръба на икономически и социален срив; като 
има предвид, че БВП на Украйна намаля с 7,5 % в периода между януари и 
ноември 2014 г., а инфлацията се увеличи до 21 % през ноември; като има 
предвид, че риска от неизпълнение на задълженията се увеличава и че на страната 
са необходими 15 милиарда щатски долара в повече от сумите, които се 
предоставят посредством съществуващите международни програми за 
подпомагане; 

Г. като има предвид, че социално-икономическите искания на движението от 
площад „Майдан“ бяха в голяма степен заменени от неолибералната и 
националистична програма на новото правителство; като има предвид, че в 
бюджета за 2015 г. се планира силно орязване на социалните разходи, докато 
разходите за отбрана се увеличават на 5,2 % от БВП; като има предвид, че 
решението за подобно орязване е взето в изключително затруднено икономическо 
и социално положение; като има предвид, че през първите девет месеца на 2014 г. 
цените се увеличиха с 16,2 %, докато таксите за комунални услуги се увеличиха 
средно с 24,3 %; като има предвид, че 1,7 милиона души са безработни (8,4 % от 
икономически активното население), а много от тези, които работят, не получават 
заплащане; като има предвид, че положението на около 5,2 милиона души, 
живеещи в конфликтни и постконфликтни райони е особено трудно поради 
значителното разрушаване и разпокъсаност на икономическата инфраструктура и 
социалните услуги; като има предвид, че достъпността на здравно обслужване в 
тези области, е все по-ограничено; 

Д. като има предвид, че паравоенните части на олигарсите и на крайната десница не 
са разформировани и продължават своите насилствени действия в страната; като 
има предвид, че министърът на вътрешните работи на Украйна, Арсен Аваков, е 
предоставил на тези паравоенни части ново, тежко въоръжение, включително 
танкове и бронирани транспортьори за личния състав, както и засилен статут на 
бригади; като има предвид, че Вадим Троян, заместник-командир на десния 
Азовски полк и активен член на паравоенната организация „Украински патриот,“ 
беше назначен от украинския министър на вътрешните работи за началник на 
полицията в Киев; като има предвид, че Юрий Михалчишин, който открито 
подкрепя идеологията на Йозеф Гьобелс, ще ръководи службата за пропаганда и 
анализ към службите за сигурност на Украйна; 

Е. като има предвид, че европейските и международните мир и стабилност са 
застрашени от нарастващото напрежение между ЕС, Украйна и САЩ и други 
западни страни, от една страна, и Руската федерация, от друга страна; като има 
предвид, че е в ход изключително опасна политическа и военна ескалация между 
Запада и Русия; като има предвид, че са регистрирани десетки чувствителни 
военни нахлувания между Русия и държавите членки на НАТО през изминалата 
година, някои от които бяха близо до провокирането на враждебни действия; 

Ж. като има предвид, че неспособността да се намери приемливо, постигнато чрез 
преговори, решение на украинската криза има тежки последици за руската 
икономика; като има предвид, че санкциите, наложени от САЩ и ЕС утежняват 
финансовите и икономически проблеми на Русия, произтичащи от спада в цените 
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на петрола и други проблеми в руската икономика; 

З. като има предвид, че, въпреки усилията на международната общност да накара 
противостоящите си страни да седнат на масата за преговори, войната в източната 
част на Украйна продължава; като има предвид, че страните в конфликта показват 
липса на политическа воля за намиране на компромис и за прилагане на 
постигнатите споразумения; 

И. като има предвид, че украинският парламент подкрепи предложение на 
президента Порошенко за отмяна на статута на страната като необвързана 
държава само няколко часа след обявяването на нови преговори относно 
уреждането на военния конфликт в източната част на Украйна; като има предвид, 
че обявяването на референдум относно присъединяването на Украйна към НАТО 
допълнително влошава политическото напрежение в отношенията на страната с 
Русия, която възприема потенциалното присъединяване на Украйна към НАТО 
като пряка заплаха за своята сигурност и за стратегическия военен баланс между 
Русия и НАТО; 

1. настоятелно призовава за диалог и преговори, за да се сложи край на войната в 
Украйна и да се намерят политически решения на проблемите, довели до 
украинската криза; подновява своя призив за запазване на единството на 
украинския народ и териториалната цялост на Украйна; решително подкрепя 
Минския процес и настойчиво приканва страните да спазват вече постигнатите 
споразумения и да доразвият съответните споразумения чрез нови преговори в 
една по-прозрачна и ясна пътна карта с конкретни показатели, които трябва да 
бъдат изпълнени от всички страни, участващи в преговорите; подкрепя 
засилването на ролята на ОССЕ в разрешаването на украинската криза; 

2. настоятелно призовава всички страни по конфликта в източната част на Украйна 
за прекратяване на насилието; призовава САЩ, Канада, държавите членки и 
Русия да наложат и да прилагат строго оръжейно ембарго спрямо всички страни 
по конфликта и призовава за оттеглянето от Украйна на всички чуждестранни 
военни съветници и военен и паравоенен персонал; настоятелно призовава както 
Руската федерация, така и Украйна да упражняват ефективен контрол по тяхната 
граница с цел да се постигне мирно уреждане на конфликта и да се сложи край на 
навлизането в Украйна на въоръжен персонал и военно оборудване от която и да 
било страна; 

3. осъжда разширяването на НАТО до границите на Руската федерация; категорично 
отхвърля плановете на новото украинско правителство да кандидатства за 
членство в НАТО като допълнителен елемент на политиката на конфронтация с 
Руската федерация, който допълнително ще дестабилизира региона и 
международната система за сигурност като цяло; 

4. настоятелно призовава Русия, САЩ и НАТО да прекратят политика на военен 
натиск и призовава незабавно да сложат край на спиралата на военна ескалация, 
да прекратят военните маневри и провокативни действия и да намалят военното 
присъствие в районите на конфликт; твърдо се противопоставя на разполагането 
на допълнителни военни части и активи на НАТО в Източна Европа; 
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предупреждава, че неуспехът да се започне отново диалог с Русия, насочен към 
постигането на резултати, може да има опасни последици за мира и сигурността в 
Европа и в света; 

5. призовава ЕС да даде нов стимул на един целенасочен политически диалог с 
Русия с цел възстановяване на доверието и намиране на решения на всички 
неуредени въпроси и спорни въпроси; призовава за възобновяване на формите на 
диалог, които съществуваха между ЕС и Русия преди началото на украинската 
криза на всички равнища на институциите на ЕС; настоятелно призовава ЕС да 
сложи край на политиките си на санкции срещу Русия, които доведоха до 
търговска война между двамата стратегически партньори, които оказват 
неблагоприятно въздействие по-специално върху малките и средни предприятия 
(МСП), земеделските производители и потребителите в Русия, ЕС и държавите от 
Източното съседство на ЕС, и най-вече които са доказали, че са политически 
неефективни и имат обратен на желания ефект; 

6. призовава 40-ата годишнина от приемането на Хелзинкския акт през 2015 г. да се 
използва, за да бъдат потвърдени и цялостно приложени утвърдените в него 
норми и принципи, да се възстанови доверието и да започнат преговори за 
ефективна, основана на сътрудничество система за сигурност в Европа, въз основа 
на Устава на ООН и нормите на ОССЕ, която да взема предвид интересите на 
всички държави в Европа; подчертава неотложната необходимост да се възобнови 
и осъществява контрол върху конвенционалните оръжия и да се подобри 
ефективността на съществуващите мерки за изграждане на доверие и сигурност, 
както и да се укрепят механизмите за прозрачност, като те бъдат модернизирани, 
а техният обхват ‒ разширен; призовава за разработването на нови мерки за 
изграждане на доверие и за прозрачност с цел да се предотврати възникването на 
подобни конфликти в бъдеще; 

7. отбелязва резултатите от парламентарните избори в Украйна; отново осъжда 
съдебния процес срещу комунистическата партия, който започна по време на 
предизборната кампания; приканва новоизбрания парламент и съответните органи 
да обърнат внимание на установените недостатъци, inter alia, чрез провеждането 
на ефективни разследвания на нередностите, установени от националните и 
международните наблюдатели по време на изборите, чрез пристъпване към 
необходимите правни действия срещу лицата, отговорни за нередностите по 
време на изборите, чрез реформиране на избирателната система посредством 
подобряване на регионалното представителство и увеличаване на влиянието на 
гласоподавателите върху техните представители в Парламента, чрез приемане 
пропорционална избирателна система с множество избирателни райони, чрез 
цялостно прилагане на препоръките на ОССЕ и Венецианската комисия, с цел да 
се засили прозрачността на финансирането на политическите партии и 
предизборните кампании, както и да гарантира, че изборното законодателство е в 
съответствие с международните стандарти;

8. призовава правителството на Украйна да преразгледа своята политика на 
бюджетна дисциплина, с оглед на посрещането на неотложните социални 
потребности на населението, по-специално по отношение на отоплението, 
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доставките на енергия и здравеопазването; 

9. призовава правителството и Върховната рада на Украйна да отговорят на 
очакванията на населението на страната за действителни и дълбоки реформи с цел 
да сложат край на текущата криза и да изведат страната до състояние на 
политическа, икономическа и социална стабилност посредством, наред с другото: 

•  последователно изкореняване на корупцията;
•  установяване на върховенството на закона;
•  децентрализация и сериозни гаранции по отношение на демократичното 

участие на гражданите в регионите във всички важни процеси на вземане на 
решения, и по-специално в областта на социалното и икономическото 
развитие;

•  окончателно отделяне на олигарсите от политиката в условията на 
демократичен контрол; 

•  зачитане на правата на човека и демократичните права, включително на 
езиковите права; 

•  разпускане на паравоенните единици и повторно установяване на строг 
държавен контрол върху полицията и армията;

•  незабавно упражняване на прозрачен, демократичен и законен парламентарен 
контрол над всички сили за сигурност в страната, както и разоръжаване на 
всички паравоенни и частни т.нар. сили за сигурност;

10. настоятелно призовава ЕС да обвърже отпускането на допълнителна финансова и 
икономическа помощ за Украйна с изпълнението на такава програма за реформи; 

11. изразява загриженост, че украинските политици и органи продължат да показват 
неприемливо непознаване на опасността, произтичаща от крайно десните и дори 
открито неонацистки сили, като си сътрудничат с тях в избори и им позволяват да 
заемат позиции в областта на правоприлагането; подчертава, че даването на 
възможност на лица с крайно десни възгледи да упражняват  контрол над 
значителни ресурси в областта на правоприлагането представлява явна опасност 
за демокрацията; настоятелно призовава украинското правителство и 
демократичните политически сили прекратят всякакви връзки с групи и/или 
милиции от крайната десница; 

12. заявява отново, че източната политика на съседство, която не взема под внимание 
интересите на всички заинтересовани страни, включително Русия, претърпя 
неуспех; подчертава необходимостта от това да се преработи политиката за 
източното съседство с оглед да се развива регионалното сътрудничество, което не 
изключва нито една държава; призовава Русия да участва проактивно в такъв 
процес и да покаже готовност за участие в политиките на добросъседство; 

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки, Украйна и 
Русия, както и на парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа. 


