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Резолюция на Европейския парламент относно Русия, по-специално положението
на активистите в областта на околната среда и украинските политически
затворници
(2019/2734(RSP))
Европейският парламент,
–

като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия и относно
положението в Крим, и по-специално тези от 11 юни 2015 г. относно
стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното
анексиране на Крим от Русия1; от 10 септември 2015 г. относно Русия, поспециално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Олександър Колченко2;
относно положението с правата на човека в Крим, по-конкретно това на
кримските татари3; от 12 май 2016 г. относно кримските татари4; от 16 март
2017 г. относно украинските затворници в Русия и положението в Крим5; от 5
октомври 2017 г. относно случаите на ръководителите на татарската общност в
Крим Ахтем Чийгьоз, Илми Умеров и на журналиста Микола Семена6; от 8
февруари 2018 г. относно Русия, случая на Оюб Титиев и Центъра за права на
човека „Мемориал“7; от 14 юни 2018 г. относно Русия, по‑специално относно
случая на украинския политически затворник Олег Сенцов8, от 25 октомври
2018 г. относно положението в Азовско море,9 от 14 февруари 2019 г. относно
положението в Чечения и случая на Оюб Титиев10, от 12 декември 2018 г. относно
прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна11 и от 12 март
2019 г. относно състоянието на политическите отношения между ЕС и Русия12,

–

като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна
дейност от 25 май 2018 г. относно случаите на няколко задържани лица във или от
незаконно анексираните Крим и Севастопол, от 10 януари 2019 г. относно
случаите на незаконно задържани украински граждани, от 17 януари 2019 г.
относно продължаващото незаконно задържане на украински военнослужещи от
страна на Русия, от 22 март 2019 г. относно осъждането на Павло Гриб и от 17
април 2019 г. относно продължителното незаконно задържане на украински
военнослужещи,

–

като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
(ПАСЕ) от 28 юни 2018 г. относно украинските граждани, задържани от Руската

ОВ С 407, 4.11.2016 г., стр. 74.
ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 198.
3 ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 38.
4 OВ С 76, 28.2.2018 г., стр. 27.
5 OВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 109.
6 ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 86.
7 OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 31.
8 Приети текстове, P8_TA(2018)0259.
9 Приети текстове, P8_TA(2018)0435.
10 Приети текстове, P8_TA(2019)0115.
11 Приети текстове, P8_TA(2018)0518.
12 Приети текстове, P8_TA(2019)0157.
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BG

федерация като политически затворници,
–

като взе предвид резолюцията на ПАСЕ от 24 януари 2019 г. относно ескалацията
на напрежението около Азовско море и Керченския проток и заплахите за
европейската сигурност,

–

като взе предвид резолюцията на ПАСЕ от 25 юни 2019 г. относно укрепването на
процеса на вземане на решения на Парламентарната асамблея във връзка с
пълномощията и гласуването,

–

като взе предвид заповедта на Международния трибунал по морско право от 25
май 2019 г. по дело № 26 относно задържането на три украински военни кораба,

–

като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните
свободи,

–

като взе предвид Конституцията на Руската федерация, и по-специално глава 2
относно правата и свободите на човека и гражданина,

–

като взе предвид Резолюция № 68/262 на Общото събрание на ООН от 27 март
2014 г., озаглавена „Териториалната цялост на Украйна“, както и Резолюция
№ 71/205 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2016 г., озаглавена
„Положението с правата на човека в Автономната република Крим и град
Севастопол (Украйна)“,

–

като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и Протокола към
нея, Международния пакт за икономически, социални и културни права,
Международния пакт за граждански и политически права и Декларацията на ООН
за правата на коренното население,

–

като взе предвид член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ),
по която Руската федерация е страна, и член 7 от Международния пакт за
граждански и политически права, които предвиждат, че никой не може да бъде
подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или
наказание, член 9 от ВДПЧ, който предвижда, че никой не може да бъде подлаган
на подлаган на произволен арест, задържане или изгнание, и членове 19 и 20 от
Всеобщата декларация за правата на човека, които предвиждат свобода на
убеждение и на изразяването му и съответно свобода на мирни събрания и
сдружения,

–

като взе предвид доклада на Венецианската комисия от 18 март 2019 г. относно
финансирането на сдруженията,

–

като взе предвид становището на Венецианската комисия от 13 юни 2016 г.
относно руския Федерален закон № 129-FZ (Федерален закон за нежеланите
дейности на чуждестранни и международни неправителствени организации),

–

като взе предвид Женевската конвенция от 12 август 1949 г. относно закрилата на
гражданските лица по време на война,
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А.

като има предвид, че Руската федерация, която има задължения по Всеобщата
декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека и
е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията,
правовата държава и зачитането на основните свободи и права на човека;

Б.

като има предвид, че Европейският съюз не признава прилагането на руското
законодателство в Крим и в Севастопол и очаква незабавното освобождаване на
всички незаконно задържани украински граждани на Кримския полуостров и в
Русия;

В.

като има предвид, че ЕС продължава да подкрепя изцяло суверенитета и
териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати
граници и изтъква отново изключителното значение на политиката на
непризнаване на незаконното анексиране на Крим и Севастопол;

Г.

като има предвид, че руските органи и руското политическо ръководство
продължават да прилагат своя репресивен и авторитарен режим срещу
собствените си граждани, гражданското общество, политическата опозиция и
лицата, работещи в медиите; като има предвид, че курсът на Русия към
авторитарно управление оказа отрицателно въздействие върху отношенията
между ЕС и Русия и върху стабилността в Европа и в света; като има предвид, че
подобни репресии също така са под формата на дисквалифициране от изборите на
кандидати от опозицията, какъвто е понастоящем случаят с общинските
кандидати за изборите в Москва като Иля Яшин, Любов Собол и Иван Жданов;

Д.

като има предвид, че „Законът за нежеланите организации“ от 2015 г. даде право
на главния прокурор на Русия да забрани чуждестранни и международни
организации, счетени за „нежелателни“, без да се провежда съдебно
производство; като има предвид, че този закон все по-често се използва за
санкциониране на руски НПО и активисти на гражданското общество;

Е.

като има предвид, че в редица случаи има сведения за използването на изтезания
и други форми на жестоко и унизително отношение; като има предвид, че до
момента тези твърдения не са били разследвани в достатъчна степен; като има
предвид, че са използвани изтезания за изтръгване на фалшиви признания и в
подкрепа на фалшиви доказателства за вина; като има предвид, че кримски
адвокати, които предоставят правна помощ на жертвите, защитници на правата на
човека, които сигнализират за случаи на политически мотивирани насилствени
изчезвания в Крим, и журналисти, които информират за положението на
кримските татари, също са взети на прицел;

Ж.

като има предвид, че много затворници и задържани лица са изправени пред
тежки и нечовешки условия в затворите, което е причина за физически и
психологически рискове за тяхното здраве; като има предвид, че затворниците се
нуждаят спешно от медицински грижи и лечение;

З.

като има предвид, че на 25 ноември 2018 г. 24 украински моряци са заловени и
техните три кораба са конфискувани от Руската федерация близо до Керченския
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BG

проток чрез използване на военна сила; като има предвид, че тези украински
военнослужещи са незаконно задържани от 25 ноември 2018 г. насам;
И.

като има предвид, че сепаратистките сили, подкрепяни от Русия, държат наймалко 130 украински затворници в региона на Донбас, в това число не по-малко
от 25 войници;

Й.

като има предвид, че в своята заповед от 25 май 2019 г. Международният
трибунал по морско право постанови с 19 гласа „за“ и 1 глас „против“, че Руската
федерация „трябва незабавно да освободи украинските военни кораби Бердянск,
Никопол и Яни Капу и да ги върне на Украйна“, „трябва незабавно да освободи
24-те задържани украински военнослужещи и да им даде възможност да се върнат
в Украйна“, както и че двете страни „трябва да се въздържат от предприемане на
каквито и да било действия, които биха могли да утежнят спора или да разширят
неговия обхват“;

К.

като има предвид, че в отговор на ескалацията на напрежението в Керченския
проток и Азовско море, включително незаконното задържане на 24 украински
военнослужещи, на 15 март 2019 г. Европейският съюз добави осем руски
длъжностни лица към списъка на физическите и юридическите лица, които
подлежат на ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или
застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на
Украйна;

Л.

като има предвид, че според доклада на Служба на Върховния комисар по правата
на човека на ООН от 25 юни 2019 г. Русия е провела на 27 март 2019 г. 26
претърсвания и впоследствие е арестувала 24 души, повечето от които са
активисти на татарската общност в Крим и които понастоящем са изправени пред
неправомерни условия за лишаване от свобода до 20 години; като има предвид, че
през първите шест месеца на 2019 г. Русия незаконно е арестувала най-малко 37
украински граждани в незаконно окупирания Крим; като има предвид, че почти
всички от тях са представители на коренното население на кримските татари;

М.

като има предвид, че към началото на юни 2018 г. над 70 украински граждани са
задържани по политически причини в различни региони на Руската федерация и в
окупирания Крим; като има предвид, че според оценки на Центъра за права на
човека „Мемориал“ към март 2019 г. 297 души са задържани като политически
затворници в Русия, в сравнение с 50 души от преди четири години, включително
режисьорът Олег Сенцов, лауреат на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта
за 2018 г.;

Н.

като има предвид, че през декември 2017 г. Андрей Рудомакха, ръководител на
НПО „Екологично наблюдение на Северен Кавказ“, и неговите колеги Виктор
Чириков, Александър Савелиев и Вера Колодная бяха брутално нападнати от
маскирани мъже, след което на г-н Рудомакха беше поставена диагноза за
мозъчно сътресение и множество лицеви фрактури; като има предвид, че въпреки
че органите разполагат със значителни доказателства, включително записи от
телевизионни системи за видеонаблюдение и дактилоскопични отпечатъци на
нападателите, разследването не доведе до осезаеми резултати, а извършителите на
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бруталното нападение и лицата, които са го подготвили, остават ненаказани; като
има предвид, че вместо това г-н Рудомакха е изправен пред текущо наказателно
разследване за „клевета“ на член на Държавната дума;
О.

като има предвид, че съгласно руския закон за „чуждестранните агенти“
неправителствените организации, които получават финансиране от чужбина и
извършват „политическа дейност“, трябва да подадат заявление да бъдат
включени в специален правителствен списък на чуждестранните агенти, които
подлежат на допълнително внимателно наблюдение от правителството и от които
се изисква да посочват във всички свои публикации, съобщения за печата и
доклади, че те са били изготвени от чуждестранен агент;

П.

като има предвид, че един от най-старите и най-изтъкнати защитници на околната
среда в страната – Александра Каролева, ръководител на НПО „Экозащита!“
(Екозащита!), чието седалище е в Калининград, трябваше да избяга от страната и
да потърси убежище в чужбина поради наказателно обвинение срещу нея за
неплащане на глоби във връзка с продължаващия отказ на групата да регистрира
като „чуждестранен агент“; като има предвид, че ако бъде призната за виновна, тя
може да бъде осъдена на до две години лишаване от свобода;

Р.

като има предвид, че „Экозащита!“ е една от 49-те руски НПО, подали жалби до
Европейския съд по правата на човека, които са в процес на разглеждане (жалба
№ 9988/13), като твърдят, че Законът за чуждестранните агенти нарушава няколко
норми в областта на правата на човека, включително относно свободата на
изразяване на мнение и на сдружаване, като това е заключение, одобрено от
комисаря на Съвета на Европа по правата на човека;

С.

като има предвид, че през последните месеци бяха образувани най-малко две
наказателни дела срещу защитниците на околната среда Андрей Боровиков и
Вячеслав Егоров за многократни нарушения на законодателството относно
публичните събрания във връзка с екологичните протести в регионите на
Архангелск и Москва;

Т.

като има предвид, че Европейският съюз и Украйна в съвместното си изявление
след последната среща на върха между ЕС и Украйна на 8 юли 2019 г. призоваха
за незабавното освобождаване на всички незаконно задържани и лишени от
свобода украински граждани на Кримския полуостров и в Русия, включително на
активисти от средите на кримските татари;

У.

като има предвид, че четирима украински политически затворници – Олег
Сенцов, лауреат на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2018 г.,
Олександър Колченко, Олександър Шумков и Володимир Балух – бяха обявили
гладна стачка през юни 2018 г. в знак на протест срещу продължаващото
задържане на украински политически затворници;

Ф.

като има предвид, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа позволи на
делегацията на Руската федерация да се завърне в Съвета на Европа, който е
водещата организация в областта на правата на човека в Европа, а на 25 юни
2019 г. възстанови нейното право на глас, като подчерта, че това повторно
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ангажиране ще бъде съпътствано от спазване на ценностите и нормите на Съвета
на Европа;
1.

призовава руските органи незабавно и безусловно да освободят всички незаконно
и произволно задържани украински граждани13, както в Русия, така и във
временно окупираните територии на Украйна, и да предвидят тяхното безопасно
връщане, включително на кримските татари, на наскоро задържаните мирни
демонстранти на Червения площад от 10 юли 2019 г., на украинските граждани,
задържани по политически мотивирани обвинения, и на 24-та членове на екипажа
на украинските военни кораби;

2.

призовава руските органи незабавно и безусловно да прекратят всички актове на
тормоз, включително на съдебно равнище, срещу Александра Каролева и
„Екозащита!“, както и срещу всички защитници на правата на човека и активисти
в областта на околната среда в страната, и да им позволят да извършват своята
законна работа без каквато и да е намеса;

3.

настоятелно призовава руските органи да оттеглят т.нар. закон за
„чуждестранните агенти“ и да потърсят подкрепата и изцяло да изпълнят всички
препоръки на Венецианската комисия към Съвета на Европа в съответствие с
международните си задължения в това отношение;

4.

призовава Русия да публикува пълен списък на затворниците, задържани в
окупираните украински територии в Донбас и Луганск, и да улесни контакта им
със семействата и адвокатите;

5.

решително осъжда продължаващите нарушения на основни принципи и норми на

Неизчерпателният списък включва: Олег Сенцов, Олександър Колченко, Олексий Чьорний, Микола
Карпюк, Станислав Клих, Валентин Вихивски, Юрий Примов, Рустем Вайтов, Руслан Зейтулаев, Ферат
Сайфуляев, Виктор Шур, Андрей Коломиец, Роман Сушченко, Павло Гриб, Олексий Сизонович, Енвер
Мамутов, Рустем Абилтаров, Зеври Абсейтов, Ремзи Меметов, Генадий Лимешко, Йевген Панпв, Хлиб
Шаблий, Володимир Пришич, Игор Кияшко, Теймур Абдиляев, Узеир Адсулаев, Рустем Исмаилов, Айдер
Салединов, Емил Джемаденов, Володимир Балух, Дмитро Щибликов, Муслим Алиев, Емир Юсеин Куку,
Вадим Сирук, Инвер Бекиров, Рефат Алимов, Арсен Джепаров, Олександр Шумков, Тофик Абдулгазиев,
Иззет Абдулаев, Владлен Абдулкадиров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Осман Ариммеметов,
Фарход Базаров, Сервет Газиев, Джемил Гафаров, Реза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар
Муйединов, Ерфан Османов, Сейтвели Сиетабдиев, Рустем Сиеталилов, Руслан Сулейманов, Шабан
Умеров, Марлен Асанов, Сейран Сакиев, Мемет Белялов, Тимур Ибрахимов, Сервер Зекирияев, Ернес
Аметов, Олексей Бесарабов, Володимир Дудка, Олексей Стохний, Микола Шиптур, Евген Каракашев,
Нариман Мемедеминов, Олександър Стешенко, Енвер Сейтосманов, Сервер Мустафайев, Едем Смайлов,
Едем Бекиров, Дилявер Гафаров, Ренат Сулейманов, Ескендер Абдулганиев , Рустем Емирусеинов, Арсен
Абхайров, Райм Айвазов, Айдер Дзепаров, Талиат Абдурахманов, Сейран Мустафайев, Арсен Кубединов,
Мустафа Дехерменджи, Али Асанов, Арсен Юнусов, Ескендер Кантемиров, Ескендер Емирвалиев,
Сулейман Кадиров, Талиат Юнусов, Микола Семена, Муса Абкеримов, Виталий Кухаренко, Асан Чапух,
Бекир Дехерменджи, Киазим Аметов, Руслан Трубах, Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов,
Фарид Базаров, Джемил Гафаров, Сейран Муртази, Алим Керимов, Тофик Абдулгариев, Биляла Адилов,
Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Алим Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев, Яшар Муединов,
Асан Яников, Енвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Ерфан Османов, Сервер Газиев, Ремзи
Бекиров, Осман Арифметов, Власлен Абдулкадиров, Иззет Абдулайев, Таир Ибрахимов, Айдер Дзепаров,
Елдар Кантермиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаев, Енвер Омеров, Риза Омеров, Ескандер Сулейманов
и Ленур Халилов.
13
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международното право от страна на Русия, и по-специално на нейния отказ да се
съобразява с решенията на международните съдилища; настоятелно призовава
Руската федерация да изпълни решенията на Европейския съд по правата на
човека относно нарушаването на правата на човека на лицата, задържани на
Кримския полуостров и в Руската федерация;
6.

подчертава, че руските съдилища, било те граждански или военни, не са
компетентни да се произнасят по деяния, извършени извън международно
признатата територия на Русия, и посочва, че съдебните производства в подобни
случаи не могат да се считат за законосъобразни;

7.

призовава Руската федерация да гарантира безпрепятствен достъп до окупираните
украински територии на Крим и Донбас за международни междуправителствени
организации, по-специално Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека,
Мисията на ОССЕ за оценка на правата на човека в Крим, комисаря на Съвета на
Европа по правата на човека, други конвенции и институционални механизми на
Съвета на Европа, и за международни хуманитарни организации, по-специално
Международния комитет на Червения кръст;

8.

призовава руските органи да гарантират пълно сътрудничество при изпълнението
на специалните процедури на ООН, включително чрез отправяне на покани за
посещение в страната на специалния докладчик за правата на човека и околната
среда, специалния докладчик за положението на защитниците на правата на
човека и специалния представител по въпросите на правото на свобода на мирни
събрания и на сдружаване, така че те да могат да докладват за положението на
защитниците на околната среда и на правата на човека;

9.

посочва, че защитниците на правата на човека в Руската федерация, включително
активистите в областта на околната среда, често са обект на тормоз, наблюдение,
физически нападения, заплахи, нахлувания и обиск на техните офиси и жилища,
клеветнически и дискредитиращи кампании, съдебен тормоз, произволно
задържане и малтретиране, както и нарушения на правото на свобода на
изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания;

10.

предлага Европейският съюз да обмисли възможността за въвеждане на
постоянен мониторинг на съдебните процеси срещу жертвите на политически
преследвания в Руската федерация и в окупирания Крим и призовава делегацията
на ЕС в Русия и посолствата на държавите членки да продължат да наблюдават и
да присъстват на съдебните процеси на активисти в областта на правата на човека
и на украински политически затворници, както и да организират мисии с
участието на независими лекари психиатри за украински граждани, задържани по
политически причини в Руската федерация и в окупирания Крим, за да следят
условията на тяхното задържане и здравословното им състояние;

11.

настоятелно призовава руските органи на всички равнища да признаят ключовата
роля на защитниците на околната среда за нейното опазване и за гарантиране на
спазването на екологичните права и публично да осъдят всички актове на
нападения, сплашване, тормоз и инкриминирането на действията на защитниците
на околната среда;
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12.

настоятелно призовава руските органи да престанат да ограничават мирните и
законни дейности на екологичните организации, като водят изфабрикувани
наказателни дела срещу местни активисти в областта на околната среда, задържат
участниците в мирни местни протести и им налагат непропорционално тежки
глоби;

13.

призовава руските органи да предприемат необходимите правни действия и да
използват всички налични предвидени в закона средства за предотвратяване и
прекратяване на нападенията срещу активисти в областта на околната среда;
настоятелно призовава руските органи да гарантират ефективно разследване и
отчетност в случая на Андрей Рудомакха и други случаи на нападения срещу
защитниците на околната среда;

14.

призовава специалния представител на Европейския съюз за правата на човека,
делегацията на ЕС в Русия и посолствата на държавите – членки на ЕС, да
обръщат непрекъснато внимание на положението на защитниците на околната
среда; призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат специални
стъпки за подкрепа на руските защитници на околната среда и на правата на
човека;

15.

изразява своята загриженост относно докладите за условията на задържане,
включително твърдения за изтезания и малтретиране и отказ на достъп до
основни здравни грижи, и във връзка с това отново призовава руските органи да
гарантират пълно зачитане на правата на всички задържани лица, да гарантират,
че всички затворници получават подходящо медицинско внимание и лечение,
както и да зачитат медицинската етика, включително да не налагат нежелано
третиране или принудително хранене в случаите на гладни стачки, което може да
доведе до изтезания и други форми на малтретиране;

16.

приветства решението на Съвета за удължаване на ограничителните мерки;
отново изразява твърдото си убеждение, че санкциите на ЕС не трябва да бъдат
отменяни, докато Русия не изпълни международните си задължения, включително
зачитането на споразуменията от Минск; призовава държавите – членки на ЕС, да
останат твърди и единни в ангажимента си по отношение на договорените
санкции срещу Русия, както и да обсъдят предприемането на целенасочени мерки
срещу лицата, отговорни за задържането и изправянето пред съд на
политическите затворници; призовава международната общност да засили
натиска за гарантиране на освобождаването на всички политически затворници,
задържани в окупираните от Русия територии;

17.

призовава следващия заместник-председател на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност да разработи нова всеобхватна стратегия за ЕС и Русия, насочена към
укрепване на мира и стабилността; подчертава, че необходимият диалог следва да
се основава на строги принципи, включително зачитане на международното право
и териториалната цялост на съседните на Русия държави, като същевременно се
засилват контактите между хората с гражданите на Русия; подчертава, че
санкциите срещу Русия могат да бъдат вдигнати само когато страната започне да
спазва изцяло своите задължения; подчертава обаче, че ЕС следва да има
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готовност при необходимост да приеме допълнителни санкции, включително
целенасочени санкции срещу отделни лица, както и да ограничи достъпа до
финансиране и технологии, ако Русия продължава да нарушава международното
право;
18.

отново изразява своята подкрепа за европейски режим за санкциониране на
нарушенията на правата на човека, който следва да санкционира извършителите
на тежки нарушения на правата на човека, и призовава Съвета да продължи да
работи по този въпрос без забавяне; подчертава, че на извършителите на
нарушения на правата на човека следва да не се издават визи за ЕС, нито да им се
позволява да държат имуществени активи в държавите членки;

19.

отново осъжда категорично акта на агресия, извършен от Руската федерация
срещу Украйна на 25 ноември 2018 г. близо до Керченския проток край бреговете
на незаконно окупирания Крим; подчертава, че Международният трибунал по
морско право е наредил на Русия да освободи плавателните съдове и екипажите
незабавно и безусловно; подчертава, че неизпълнението на заповедта на
Международния трибунал по морско право представлява друго грубо нарушение
на международните задължения; счита, че „условията“ на Русия за освобождаване
на корабите и екипажите, поставени в нейната нота до Украйна от 25 юни 2019 г.,
са в явно нарушение на заповедта на Трибунала и евентуално биха я нарушили
дори в още по-голяма степен в случай на утежняване или разширяване на обхвата
на спора;

20.

призовава специалния представител на Европейския съюз за правата на човека да
отделя постоянно внимание на положението с правата на човека на Кримския
полуостров и в неконтролираните от правителството райони в източната част на
Украйна;

21.

призовава Руската федерация да приложи изцяло резолюциите на Общото
събрание на ООН от 27 март 2014 г., озаглавена „Териториална цялост на
Украйна“, от 19 декември 2016 г., озаглавена „Положението с правата на човека в
Автономната република Крим и град Севастопол (Украйна)“, от 19 декември
2017 г. и от 22 декември 2018 г., както и заповедта на Международния съд по
отношение на временните мерки в делото на Украйна срещу Русия във връзка с
прилагането на Международната конвенция за премахване на всички форми на
расова дискриминация;

22.

припомня със загриженост, че много от решенията на руския съд срещу
украинските политически затворници са по обвинение в шпионаж (включително в
случая на Павло Гриб, Олексий Стогний, Глеб Шиблий, Володимир Присий,
Володимир Дудка, Дмитри Шелеблков, Йевлен Панов, Андрий Закхтей, Валентин
Виговский, Виктор Шур и Дмитро Долгополов), което напомня на репресивния
период от средата на 30-те до средата на 50-те години на миналия век, когато
много граждани на тогавашния Съветски съюз са били задържани и осъдени на
тези основания;

23.

протестира срещу решението на главния прокурор на Русия, с което Украинският
Световен конгрес се обявява за заплаха за националната сигурност на Русия;
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24.

очаква, че решението на ПАСЕ от 25 юни 2019 г. ще доведе до незабавно
подобрение по отношение на спазването в Русия на правата на човека и на
стандартите на Съвета на Европа, и по-специално по отношение на изпълнението
на решенията на Европейския съд по правата на човека;

25.

възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на
правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента,
правителството и парламента на Руската федерация и на президента,
правителството и парламента на Украйна.
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