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

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно европейската политика за 
съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна, и по-специално 
резолюцията си от 18 септември 2014 г. относно положението в Украйна и 
състоянието на отношенията между ЕС и Русия1,

– като взе предвид предварителните заключения на ОССЕ/БДИПЧ относно 
предсрочните парламентарни избори в Украйна на 26 октомври 2014 г.,

– като взе предвид доклада на ООН относно сериозните нарушения на правата на 
човека в източната част на Украйна от 20 ноември 2014 г. и доклада на Хюман 
Райтс Уоч (Human Rights Watch) от ноември 2014 г. относно нарушения в Крим,

– като взе предвид съвместното изявлението на Комисията НАТО-Украйна от 2 
декември 2014 г.,

– като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет, г-н Доналд 
Тъск, след телефонния му разговор с президента на Украйна, Петро Порошенко, 
от 3 декември 2014 г.,

–  като взе предвид резултата от първото заседание на Съвета за асоцииране между 
ЕС и Украйна на 15 декември 2014 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно Украйна от 18 декември 2014 г. 
и допълнителните ограничителни мерки, наложени на 28 ноември 2014 г.,

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

А. като има предвид, че предсрочните парламентарни избори на 26 октомври 2014 г. 
бяха оценени като силно оспорвана изборна надпревара, която предложи на 
избирателите истински избор и общо зачитане на основните свободи с една 
безпристрастна и ефикасна Централна избирателна комисия;

Б. като има предвид, че новото правителство е сформирано от проевропейски сили, 
включително блока на Петро Порошенко, Баткивщина, Народния фронт на 
министър-председателя Яценюк, „Самопомощ“ и радикалните партии, и 
разполага с конституционното мнозинство, необходимо за провеждане на 
реформите;

В. като има предвид, че установеното проевропейско мнозинство прие коалиционно 
споразумение, полагащо основите на труден процес на реформи, насочени към 

1 Приети текстове, P7_TA (2014) 0025.



PE547.452v01-00 4/9 RE\1045734BG.doc

BG

насърчаване на по-нататъшната европейска интеграция;

Г. като има предвид, че на Украйна сега се предоставя уникална възможност за 
модернизация, развитие, благоденствие, установяване на истинска демокрация и 
върховенство на закона, както и за изработване на конституционни промени, 
както е предложено в мирния план на Порошенко;

Д. като има предвид, че договореностите от Минск от 5 и 19 септември, чието 
изпълнение все още предстои, се изпълняват едностранно от Украйна и редовно 
се нарушават от подкрепяните от Русия сепаратисти;

Е. като има предвид, че договореното прекратяване на огъня продължава да бъде 
нарушавано;

Ж. като има предвид, че Руската федерация изпрати многобройни хуманитарни 
конвои, представяни като хуманитарна помощ, без одобрението на 
правителството на Украйна и без предварителна проверка от международни 
хуманитарни организации;

З. като има предвид, че според НАТО, военно оборудване и руски войскови части са 
пресекли границата и навлезли в Украйна и руски бомбардировачи редовно 
нарушават въздушното пространство на държавите членки на ЕС;

И. като има предвид, че бяха приети допълнителни ограничителни мерки срещу 
сепаратистите, действащи в източна Украйна, които засягат още 13 лица и 5 
образувания, участващи в действия срещу териториалната цялост на Украйна, 
включително в организирането на незаконно гласуване в Донбас на 2 ноември 
2014 г.;

Й. като има предвид, че според доклад на ООН 4 317 души са били убити и 9 921 
ранени в засегнатите от конфликти райони на източна Украйна, включително 
почти 1 000 души  след постигнатото в Минск споразумение за прекратяване на 
огъня от 5 септември 2014 г.;

К. като има предвид, че незаконното анексиране на Кримския полуостров е първият 
случай на насилствена промяна на граници и включване на част от една държава в 
друга в Европа след Втората световна война;

Л. като има предвид, че този конфликт връща трагични спомени за отдавна 
отминали години, когато демокрацията и свободата не можеха да се приемат за 
даденост;

М. като има предвид, че приетият от САЩ закон „За подкрепа на свободата в 
Украйна“ от 2014 г. беше подписан от президента Барак Обама на 18 декември 
2014 г.; като има предвид, че едно по-тясното сътрудничество между ЕС и САЩ 
по свързани с Украйна политики би било полезно;

Н. като има предвид, че украинският парламент гласува на 23 декември 2014 г. за 
отмяна на необвързания статут на страната; като има предвид, че по-тесните 
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отношенията между ЕС и Украйна и Украйна и НАТО следва да се подкрепят;

1. приветства твърдия политически ангажимент на президента Порошенко 
министър-председателя Яценюк и председателя на парламента Гройсман да 
работят заедно за ускоряване на трудния процес на реформи;

2. призовава институциите на ЕС да намерят убедителен и ефективен отговор на 
кризата, в която свободата, демокрацията, суверенитета, териториалната цялост и 
върховенството на закона са пренебрегвани от Русия; признава, че отговор, 
основан на подход на помирение, би насърчил Русия да разшири своите тактики 
на водене на хибридна война спрямо други държави;

3. решително осъжда агресивната и експанзионистична политика на Русия, която 
представлява заплаха за единството и независимостта на Украйна, както и за 
самия ЕС, и нейната военна намеса и окупация на украинска територия, 
включително незаконното анексиране на Крим, което представлява нарушение на 
международното право и на задълженията на Русия, произтичащи от Устава на 
ООН, Заключителния акт от Хелзинки на ОССЕ, Меморандума от Будапеща от 5 
декември 1994 г. и споразумението от Минск от 5 септември 2014 г.; подчертава, 
че не съществува аргумент в подкрепа на използването на военна сила в Европа за 
защита на т. нар. исторически съображения и съображения за сигурност или за 
защита на т.нар. „сънародници, живеещи в чужбина“; настоява Русия да изпълни 
своите задължения и да положи всички усилия за изпълнение на тези 
договорености изцяло и в дух на добра воля, с оглед на прокарване на пътя към 
истински мирен процес; 

4. признава, че чрез предоставянето на подкрепа за Украйна, ЕС също така 
гарантира своята сигурност в дългосрочен план; подчертава, че дипломатическите 
усилия на ЕС трябва да бъдат съчетани с решимост за намаляване на ескалацията 
на конфликта, като същевременно се запазват твърдите позиции по европейските 
ценности; признава, че ЕС трябва да бъде готов да подкрепи държавите членки, 
граничещи с Украйна, които следва да имат същото ниво на сигурност като 
всички останали държави членки; 

5. призовава ЕС да поддържа ограничителните си мерки срещу руски лица и 
сепаратисти и образувания, отговорни за дестабилизирането на региона, особено 
на предстоящото заседание на Съвета през март 2015 г., докато Русия не започне 
да спазва напълно и не изпълни поетите задължения в Минск, включително по-
специално за пълно и безусловно изтегляне от Украйна на всички руски войски, 
незаконно въоръжени групировки, военно оборудване, бойци и наемници, за 
постоянно наблюдение и проверка на украинско-руската граница от страна на 
специалната мисия на ОССЕ за наблюдение и за размяна на всички затворници, 
включително Надя Шевченко, и не промени своя курс на действие в Украйна; 
приканва Европейския съвет, в случай на по-нататъшни действия на Русия за 
дестабилизиране на Украйна, да предприеме по-нататъшни ограничителни мерки, 
и да разшири техния обхват, като включи ядрения сектор и ограничи 
възможностите на руски образувания да извършват международни финансови 
транзакции;
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6. подчертава, че политическите и дипломатическите канали към Русия трябва да 
останат отворени, за да се даде възможност за дипломатически решения на 
конфликта, и следователно подкрепя формати като тези от Женева и Нормандия, 
ако могат да бъдат постигнати осезаеми резултати; 

7. подчертава, че Европейският парламент организира мисия за наблюдение на 
избори за предсрочните парламентарни избори на 26 октомври 2014 г. в Украйна, 
която заключи, заедно с други международни организации, че изборите са били 
проведени в съответствие с международно признатите стандарти, въпреки 
трудните обстоятелства; приветства резултата от предсрочните парламентарни 
избори на 26 октомври 2014 г. и приемането на амбициозна програма за 
провеждане на реформи от прореформисткото и проевропейското правителство; 
подчертава, че украинските органи са получили двойна легитимност тази година, 
чрез президентските и парламентарните избори, да продължат реформите бързо и 
с решимост за модернизиране и развитие на страната; 

8. подчертава, че прилагането на Споразумението за асоцииране/ЗВССТ следва да 
представлява пътна карта за бързо предприемане на необходимите неотложни 
реформи, въпреки трудното положение на война в части от Луганска и Донецка 
област; отново отбелязва потенциалните ползи от изпълнението на СА/ЗВССТ за 
Русия, благодарение на засилването на търговията и икономическите дейности и 
по-голямата стабилност в съседните ѝ държави; подчертава, че Русия няма 
причини да критикува споразумението между ЕС и Украйна или да реагира с 
неоснователни търговски ограничения и военна агресия; подчертава значението 
на задълбочените и всеобхватни икономически, социални и политически 
реформи, основани на социална пазарна икономика, съчетана с независима 
съдебна система и върховенство на закона, засилване на прозрачността и борба 
срещу ендемичната корупция; изразява отново готовността си да окаже подкрепа 
за изпълнение на тези необходими реформи;

9. има готовност да засили участието на Европейския парламент в подкрепа на 
работата на Върховната рада по европейските въпроси; подчертава, че дейността 
на бъдещата парламентарна комисия по асоцииране следва да се стреми към 
укрепване на демокрацията и на видимостта на ЕС в Украйна и би могла да 
предостави рамка за двустранна помощ от парламентите на държавите членки;

10. призовава за по-бърза и по-съществена техническа помощ от Групата за подкрепа 
на Украйна на Комисията, включително с привличането на съветници от 
институциите на ЕС и държавите членки; подчертава, че такава помощ е от 
решаващо значение, тъй като реформи могат да се осъществяват ефективно само 
при засилен административен капацитет; призовава украинските органи да 
създадат министерство или служба за координиране на европейската интеграция и 
помощ, както и междуведомствен координационен комитет на високо равнище, на 
който да бъдат възложени правомощия за ефективно наблюдение и контрол на 
напредъка по сближаването с ЕС и изпълнението на реформите и за подготовка и 
координиране на тяхното изпълнение;

11. призовава ръководството на Украйна за премахване на системната корупция чрез 
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създаване на политически независимо бюро за борба с корупцията, разполагащо с 
достатъчно правомощия и ресурси, за да може да допринася значително за 
изграждането на добре функциониращи държавни институции;

12. припомня, че на 16 юли 2014 г. Съветът на Европейския съюз отмени оръжейното 
ембарго срещу Украйна, поради което вече няма възражения, включително 
правни ограничения, за държавите членки да доставят отбранителни оръжия на 
Украйна, като тези доставки биха могли да се основават на договорености от типа 
„lend-lease“; счита, че непосредствената задача е да бъдат засилени 
отбранителните способности на Украйна, както беше поискано от нейните органи, 
и че ЕС следва да проучи начини за подкрепа на украинското правителство в 
процеса на подобряване на отбранителните способности и защитата на външните 
граници, въз основа на опита от преобразуването на въоръжените сили на 
държавите – членки на ЕС, от бившия Варшавски договор, особено в рамките на 
мисии за обучение, вече осигурени за въоръжените сили в други части на света;

13. призовава Европейската комисия и члена на Комисията Хан, да изготвят и 
представят на Европейския парламент в срок от два месеца комуникационна 
стратегия за противодействие на руската пропагандна кампания, насочена срещу 
ЕС, неговите източни съседи и самата Русия, и да разработят инструменти, които 
да позволят на ЕС и неговите държави членки да се справят с пропагандната 
кампания на европейско и национално равнище;

14. подчертава необходимостта да се укрепи гражданското общество в Украйна, в 
качеството му на ефективен наблюдател и сигнализатор за нередности, и да се 
помогне на органите да изпълнят обещанието си за реформи;

15. призовава Комисията да разработи европейски план „Маршал“ за Украйна, който 
би подкрепил новосформираното проевропейско правителство и неговата 
програма за реформи; препоръчва този план да включва приоритети, осезаеми 
критерии и график за изпълнение, позволявайки обвързване на финансовата 
помощ с конкретни сектори на реформите; приветства пакета от 11 милиарда евро 
помощ за Украйна, която да бъде отпускана през следващите няколко години, 
включващ макрофинансово подпомагане и заемите от МВФ, Световната банка и 
базирани в ЕС международни финансови институции; приветства предложението 
на Комисията за предоставяне на допълнителни 1,8 милиарда евро под формата на 
средносрочни заеми за Украйна и призовава за преструктуриране на дълга на 
Украйна; призовава за активно включване на експерти от Украйна, както и на 
експерти от ЕС в предоставянето на независим експертен опит и в мониторинга на 
процеса на изпълнение на реформите;

16. приветства стартирането на консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на 
гражданската сигурност в Украйна, чиято цел е да улесни установяването на 
ефикасни и надеждни институции за гражданска сигурност, включително 
полицейски и гражданските служби за сигурност, прокуратура и съдилища;

17. призовава за по-голямо единство и сътрудничество между държавите членки и 
страните от Източното партньорство; призовава ЕС да актуализира своята 
стратегия за сигурност и да подобри координацията си с Организацията на 
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Северноатлантическия договор (НАТО) за даване на ефективен отговор на новите 
предизвикателства пред сигурността; приветства факта, че по време на последната 
среща на високо равнище на НАТО съюзниците потвърдиха отново своята 
подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна; 
признава, че Украйна е изправена пред необявена хибридни война, съчетаваща 
елементи на кибервойна, използване на редовни и нередовни въоръжени сили, 
пропаганда, икономически натиск, енергийно изнудване, дипломация и 
политическа дестабилизация;

18. приканва украинското правителство и международната общност да работят 
заедно за свикването на конференция на донорите, както и на конференция на 
инвеститорите, което ще даде възможност за предоставяне на допълнителна 
финансова подкрепа, както и на ноу-хау и на най-добри практики, на различни 
сектори;

19. подчертава значението на енергийната сигурност в Украйна; приветства 
споразумението между ЕС, Русия и Украйна под ръководството на бившия 
европейски комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер за зимен пакет за 
осигуряване на доставките на газ от Русия до март 2015 г.; осъжда изявлението на 
министъра на енергетиката на Русия Александър Новак, който заяви, че 
тристранното споразумение няма обвързващ характер, и призовава Руската 
федерация да продължи сътрудничеството в дух на добра воля; призовава 
украинските органи да увеличат енергийната ефективност на Украйна, с цел 
възможно най-добро използване на ресурсите; призовава ЕС да следва истинска 
обща външна енергийна политика, както и за създаване на Европейски енергиен 
съюз; насърчава цялостното прилагане на законодателството за вътрешния общ 
енергиен пазар, включително на Третия енергиен пакет и за твърдо отстояване на 
позициите на предстоящото съдебно дело срещу Газпром;

20. подчертава, че трябва да се даде приоритет на проекти за газопроводи, които 
диверсифицират енергийните доставки за ЕС и следователно изразява съгласие 
със спирането на проекта „Южен поток“; приканва Европейската енергийна 
общност да разработи програма за сътрудничество с Украйна, както и със 
страните от региона на Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия изток и 
Средиземноморието, целяща развитие на инфраструктура и взаимна свързаност 
между ЕС и неговите съседи независимо от руската газова геополитика; признава, 
че стабилните доставки на газ в Украйна също са от решаващо значение за 
гарантиране на енергийната сигурност на държавите членки;

21. изразява дълбоката си загриженост по отношение на нарушаването на правата на 
човека в източната част на Украйна и в Крим, който е в състояние на незаконно 
анексиране, където татарите и другите малцинства, и по-специално религиозните 
малцинства, са обект на целенасочени нарушения на правата на човека, поради 
общия срив на законността и реда, и призовава за установяването и изпращането 
на независима мисия за наблюдение в това отношение, както бе поискано от 
официални представители на кримските татари; подчертава значението на 
отчетността и на прекратяването на безнаказаността, като основни елементи за 
насърчаване на мира, помирението и дългосрочното възстановяване; приканва ЕС 
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да продължи проектите в Крим, насочени към гражданското общество и 
подкрепата на демокрацията в Украйна;

22. подчертава необходимостта ЕС, заедно с украинските органи, да обърнат по-
голямо внимание на хуманитарната криза в Украйна и да положат усилия за 
подобряване на катастрофалното хуманитарно положение, по-специално на 
положението на вътрешно разселените лица; призовава Европейската комисия и 
члена на Комисията Стилианидес да подготвят решително, пряко и дългоочаквано 
хуманитарно действие, без посреднически организации, под формата на 
хуманитарно действие от типа „син конвой“, ясно обозначен като идващ от ЕС; 
призовава Европейската комисия да представи такъв план за действие на 
Европейския парламент в рамките на следващите два месеца; подчертава 
необходимостта от допълнителна финансова помощ от ЕС, за да може Украйна да 
се справи с тежката хуманитарна криза;

23. призовава ЕС да продължи да настоява всички засегнати страни да гарантират 
непрекъснат, безопасен и неограничен достъп до мястото на катастрофата на 
полет MH17, и да предоставят достъп до всички други съответни източници, 
които могат да допринесат за разследването; подчертава моралния дълг и 
правното задължение за пълно разследване на случилото се и за подвеждане на 
виновниците под отговорност;

24. подчертава, че работата на специалната мисия на ОССЕ за наблюдение е от 
решаващо значение за намаляване на напрежението и за подпомагане на мира, 
стабилността и сигурността; подчертава обаче, че резултатите от нея на място 
трябва да бъдат увеличени, за да се осигури ефективен контрол и проверка на 
украинско-руската граница, като същевременно се запазва обективността на 
действията ѝ; счита, че ЕС следва да разположи, ако това бъде поискано от 
украинските органи, мисия за наблюдение на ЕС, която да допринася за 
ефективния контрол и наблюдение на украинско-руската граница; препоръчва 
сътрудничеството с други държави от Източното партньорство да бъде засилено в 
рамките на ОПСО;

25. призовава върховния представител Могерини и члена на Комисията Хан да 
предприемат мерки в рамките на своите правомощия, за подпомагане на 
намирането на политическо решение на кризата в Украйна, което да бъде 
спазвано от всички засегнати страни; подчертава, че такова решение трябва да 
избягва сценария за замразен конфликт в източна Украйна и Крим;

26. призовава Комитета на регионите и Европейския икономически и социален 
комитет да установят добро сътрудничество със съответните органи в Украйна, 
тъй като силното самоуправление в Украйна и ефективните публични участници 
биха укрепили националното единство и изграждането на консолидирана 
местната демокрация;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата на държавите членки, на президента, правителството и 
парламента на Украйна, на Съвета на Европа и на президента, правителството и 
парламента на Руската федерация.


