
 

Русия не може да бъде считана за
„стратегически партньор“, смятат
евродепутатите
 

Във вторник евродепутатите се съгласиха, че ЕС трябва да бъде готов да наложи
допълнителни санкции, ако Русия продължава да нарушава международното
право.
 
Парламентът прие във вторник резолюция с 402 гласа „за“, срещу 163 гласа „против“ и
89 „въздържал се“, оценявайките сегашните политически отношения между ЕС и Русия.
 
Санкциите трябва да бъдат продължени
 
Евродепутатите  отбелязват,  че  от  2015  г.  насам  са  възникнали  нови  области  на
напрежение  между  ЕС  и  Русия,  които  включват  интервенцията  на  Русия  в
Сирия,намесата  в  страни  като  Либия  и  Централноафриканска  република  и
продължаващите агресивни действия в Украйна. Те също подчертават подкрепата на
Русия за антиевропейски партии и крайнодесни движения и това, че тя продължава да
се намесва в политически избори и нарушава правата на човека в собствената си
държава.
 
Правейки  преглед  на  тези  нарушения  на  международното  право,  евродепутатите
подчертават, че ЕС трябва да бъде готов да предприеме допълнителни санкции срещу
Русия, и по-специално такива, насочени към отделни лица. Санкциите трябва да бъда
пропорционални на заплахите породени от Русия, добавят те. През декември миналата
година Съветът на ЕС удължи икономическите санкции до 31 януари 2019 г. 
 
Отговаряне на глобалните предизвикателства заедно 
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• ЕС трябва да приеме допълнителни санкции срещу Русия

• Русия трябва да възстанови териториалния интегритет на Украйна

• Глобалните предизвикателства трябва да бъдат адресирани посредством селективно
сътрудничество между ЕС и Русия

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

1 I 3

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/


Резолюцията порчертава, че ЕС трябва да преразгледа сегашното Споразумение за
партньорство и сътрудничество (СПС) и да ограничи сътрудничеството си с Русия до
области от общ интерес. Глобалните предизвикателства, като изменението на климата,
енергийната сигурност, дигитализацията, изкуственият интелект и борбата с тероризма
изискват селективно сътрудничество.
 
По-близки отношения биха били възможни само ако Русия приложи изцяло т.нар.
Мински споразумения за прекратяване на войната в Източна Украйна и започне да
спазва международното право, гласи текстът.
 
Северен поток 2
 
Евродепутатите също отново изразяват загриженост, че проектът Северен поток 2
може да засили зависимостта на ЕС от вноса на руски газ и да застраши вътрешния
пазар на ЕС.
 
Подкрепа за авторитарни режими и разрушителни политически сили 
 
Евродепутатите са загрижени във връзка с продължаващата подкрепа от Русия за
авторитарни режими и държави като Северна Корея, Иран, Венецуела и Сирия. Те
също изразяват съжаление, че с цел дестабилизиране на страни кандидати за членство
в ЕС, Русия подкрепя организации и политически сили, като например тези, които се
противопоставят на Преспанското споразумение, което разреши дългогодишния спор
относно името между Бившата югославска република Македония и Гърция.
 
Икономическата война на Русия
 
Евродепутатите осъждат незаконните финансови дейности и прането на пари от страна
на Русия,  вероятно възлизащи на стотици милиарди евро изпирани чрез ЕС всяка
година, което предствлява заплаха за сигурността и стабилността на Европа. Докладът
подчертава,  че  страните  от  ЕС  трябва  да  прекратят  всички  програми  за  „златни
визи/златен  паспорт“,  от  които  се  възползват  руските  олигархи.
 
Цитати
 
„Времето за възпитан и дипломатичен език приключи. Има много малко пространство
за сътрудничество докато Русия продължава да окупира части от Украйна и атакува
други европейски страни,“ отбеляза докладчикът Сандра Калниете (ЕНП, Латвия)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A28010102_2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A28010102_2
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96934/SANDRA_KALNIETE/home


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Комисия по външни работи
Sandra Kalniete (EPP, LV)
Приетият текст (12.03.2019)
Видеозапис от дебата (11.03.2019)
Интервю: „Русия не може повече да се счита за стратегически партньор на ЕС“
Профил на докладчика
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2158(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96934.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20190227STO28990/kalniete-russia-can-no-longer-be-considered-the-eu-s-strategic-partner
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96934/SANDRA_KALNIETE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

