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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна
(2014/2547(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна,

– като взе предвид изявленията на върховния представител Катрин Аштън от 23 и 
27 януари 2014 г.,

– като взе предвид изявлението на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу 
от 22 януари 2014 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Украйна от 
20 януари 2014 г.,

– като взе предвид решението на Върховната Рада да отмени репресивните закони, 
приети на 16 януари 2014 г., които ограничаваха в голяма степен основните 
свободи в Украйна, 

– като взе предвид приемането от Върховната Рада на Закона за амнистията на 29 
януари 2014 г.,

– като взе предвид изявлението на председателя Барозу вследствие на срещата на 
високо равнище ЕС – Русия, проведена на 28 януари 2014 г.,

– като взе предвид подаването на оставка на министър-председателя Микола 
Азаров,

– като взе предвид докладите на мисията за наблюдение, проведена от Пат Кокс, 
бивш председател на Европейския парламент, и Александър Квашневски, бивш 
президент на Полша, по инициатива на председателя Мартин Шулц и на 
министър-председателя Микола Азаров,

– като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на 
Източното партньорство, проведена във Вилнюс на 29 ноември 2013 г.,

– като взе предвид влошаването на положението в Украйна, настъпило след 
решението на украинските органи да не подписват споразумението за асоцииране 
на срещата на високо равнище, проведена във Вилнюс на 28 и 29 ноември 2013 г., 
което доведе до избухване на масови обществени демонстрации, смъртни случаи 
и ожесточени сблъсъци между демонстрантите и полицията в Киев и в други 
градове в Украйна;

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че положението в Украйна се е влошило сериозно и че 
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продължаващите сблъсъци между демонстрантите и органите са довели до 
смъртни случаи, доклади за изчезнали лица и десетки ранени;

Б. като има предвид, че масовите протести в страната срещу органите продължават, 
като се ползват с подкрепата на политическата опозиция и на съответните 
организации на гражданското общество;

В. като има предвид, че украинските сили за сигурност са прибягнали до прекомерна 
употреба на сила, заплахи и изтезания;

Г. като има предвид, че през последните няколко седмици демонстрантите са 
отговорили на насилието с насилие и с окупация на сгради на публичната власт;

Д. като има предвид, че Върховната Рада отмени законите от 16 януари 2014 г., 
които накърняваха основните свободи в Украйна, по-специално правото на 
събрания;

Е. като има предвид, че на 29 януари 2014 г. Върховната Рада прие Закона за 
амнистията без подкрепата на опозицията и без отчитане на нейните възгледи или 
нейната загриженост – акт, който не успя да предотврати ескалацията на 
напрежението в политическата патова ситуация в страната или да отговори на 
исканията на опозицията и демонстрантите;

Ж. като има предвид, че легитимността на публичните органи може да бъде 
подновена чрез свободни и честни избори;

1. призовава за максимална сдържаност от страна на украинското правителство, 
силите за сигурност, опозицията и съответните протестиращи в Майдан, за да се 
избегнат по-нататъшни смъртни случаи и наранявания; осъжда използването на 
сила от двете страни и призовава за незабавно прекратяване на насилието;

2. приветства решението на Върховната Рада за отмяна на спорните закони, които 
нарушаваха правото на свобода на събранията; изразява обаче своето 
разочарование от условията, които се съдържат в Закона за амнистията, приет на 
29 януари 2014 г.; призовава Върховната Рада да продължи да работи за постигане 
на по-широк компромис;

3. настоятелно призовава президента и правителството да се ангажират със сериозно 
участие в приобщаващ диалог с опозицията, гражданското общество и 
протестиращите в Майдан, за да се предотврати ескалацията на напрегнатата и 
поляризирана ситуация и да се намерят начини за преодоляването на настоящата 
политическа и обществена криза в Украйна;

4. припомня на органите за тяхното задължение да спазват и защитават на правото 
на демонстрантите на събрания и на протести и осъжда бруталното използване на 
сила, тактиката за сплашване и съобщенията за случаи на изтезания и отвличане, 
извършени от силите за сигурност в Украйна; призовава украинските органи да 
гарантират, че се разследват надлежно съобщенията за прояви на насилие, 
изтезания и малтретиране; очаква всички виновни да бъдат подведени под 
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отговорност;

5. призовава също така протестиращите в Майдан да се въздържат от използването 
на сила, да не окупират обществените сгради, както и да поддържат 
легитимността на своята кауза, като запазят мира; подчертава, че по-нататъшната 
ескалация би могла да доведе до драматични и непредвидими последици за 
политическото и икономическото положение на страната;

6. призовава за трайна ангажираност на длъжностните лица на ЕС за посредничество 
и за улесняване на процеса за предотвратяване на ескалацията и в посока на по-
конструктивен политически диалог в страната; подчертава факта, че такъв диалог 
следва да бъде прозрачен и да включва напълно гражданското общество; 
призовава за бързи и значителни действия по отношение на облекченията на 
визовия режим с Украйна, с цел допълнително да се подобрят и да се засилят 
отношенията между хората със страната;

7. отбелязва, че финансовата подкрепа, за която Русия е поела ангажимент, вече е 
спряна вследствие на оставката на бившия министър-председател Азаров;

8. отбелязва призивите за нови избори, конституционни промени и връщане към 
Конституцията от 2004 г. и изразява надеждата, че тези въпроси ще бъдат 
разрешени от правителството и от опозицията; изтъква, че всички нови избори 
трябва да се проведат свободно и честно, за да се избегнат всякакви възможни 
съмнения относно резултата;

9. изразява непрекъсната подкрепа за европейските стремежи на украинския народ; 
подчертава, че ЕС потвърждава ангажимента си да работи с Украйна за 
подобряване на демократичните институции, укрепване на принципите на 
правовата държава, гарантиране на свобода на медиите и постигане на напредък 
по отношение на съществените икономически реформи;

10. отново потвърждава своя непрестанен ангажимент към политическото асоцииране 
и икономическата интеграция на Украйна въз основа на зачитането на общи 
ценности и към подписването на споразумение за асоцииране, в което се включва 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия; приветства решението за 
провеждане на експертни срещи с Русия по отношение на свързаните с търговията 
опасения, изразени от Москва; приветства и подкрепя текущата работа на 
Европейския съюз и на Съединените щати за създаване на значителен пакет от 
мерки в подкрепа на Украйна, която понастоящем е в ход;

11. припомня, че на лицата, отговорни за тежките нарушения на основните права, 
могат да бъдат наложени санкции, като например забрана за издаване на визи и 
замразяване на активи, държани на територията на ЕС, и призовава ЕСВД да 
следи отблизо събитията в Украйна и да бъде готова да действа бързо, ако и 
когато това е необходимо;

12. отбелязва широкия обхват на контакти, създадени от мисията за наблюдение на 
Кокс и Квашневски, и приканва своя председател да се консултира с върховния 
представител относно възможността за разширяване на мандата на мисията, по 
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възможност като съвместна мисия на Европейския парламент и на Съвета;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на ЕСВД, Съвета, 
Комисията, държавите членки, президента, правителството и парламента на 
Украйна, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и на ОССЕ.


