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Резолюция на Европейския парламент относно срещата на високо равнище между 
ЕС и Русия
(2014/2533(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, и по-специално тези 
от 17 февруари 2011 г. относно принципите на правовата държава в Русия1, от 13 
септември 2012 г. относно политическо използване на правосъдието в Русия2, от 
13 декември 2012 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент до 
Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно 
преговорите във връзка с новото споразумение между ЕС и Русия3, от 13 юни 
2013 г. относно принципите на правовата държава в Русия4, от 12 септември 
2013 г. относно упражнявания от Русия натиск върху държави от Източното 
партньорство (в контекста на предстоящата среща на високо равнище на 
Източното партньорство във Вилнюс)5, от 12 декември 2013 г. относно 
резултатите от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното 
партньорство, по-специално по отношение на Украйна6,

– като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и 
сътрудничество, с което се установява партньорство между Европейските 
общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от 
друга, както и текущите преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

– като взе предвид целите и ангажиментите на ЕС и Русия съгласно 
„Партньорството за модернизация“, инициирано в Ростов на Дон на 1 юни 2010 г.,

– като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище между ЕС и Русия от 
28 януари 2014 г.,

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

А. като има предвид, че ЕС продължава да бъде ангажиран с по-нататъшното 
задълбочаване и развитие на отношенията си с Русия и като има предвид, че ЕС и 
Русия вече са установили дълбоки и всеобхватни отношения, особено в областта 
на енергетиката и в секторите на икономиката и бизнеса, и са станали 
взаимосвързани и взаимозависими в контекста на глобалната икономика;

Б. като има предвид, че срещата на високо равнище между ЕС и Русия от 28 януари 
2014 г. беше сведена до тричасова ограничена среща, на която вниманието беше 

1 OВ C 188 E, 28.6.2012 г., стр. 37.
2 OВ C 353 E, 03.12.2013 г., стр. 134.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0505.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0284.
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0383.
6 Приети текстове, P7_TA(2013)0595.



RE\1018046BG.doc 3/6 PE527.350v01-00

BG

съсредоточено върху ограничен брой въпроси, което отразява влошаването на 
отношенията между ЕС и Русия, най-вече в резултат на упражнявания от Русия 
натиск върху източните партньори;

В. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки трябва да останат бдителни 
що се отнася до защитата на принципите на демокрацията и правовата държава по 
света, по-специално по отношение на важна съседна страна като Русия, която чрез 
членството си в Съвета на Европа се е ангажирала да споделя и подкрепя 
принципите на демокрацията и правовата държава и да зачита основните 
ценности;

Г. като има предвид, че сходни ангажименти и задължения произтичат от 
членството на Русия в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и 
като има предвид, че присъединяването на Русия към Световната търговска 
организация (СТО) се основава на презумпцията, че в страната се спазват 
принципите на правовата държава;

Д. като има предвид, че от 1 декември 2013 г. данни от Системата за предварителна 
информация за пътниците (API) се прехвърлят от въздушните превозвачи към 
руските органи; и като има предвид, че от 1 юли 2014 г.руските органи ще 
изискват за прелитане пълна информация за пътниците и екипажите; като има 
предвид, че руските органи имат за цел да създадат всеобхватна система за 
събиране на резервационни данни за пътниците; като има предвид, че данните от 
API могат да бъдат използвани от руските органи за идентифициране на граждани 
на ЕС, които може да критикуват руските органи по време на Олимпийските игри 
в Сочи;

Е. като има предвид, че съществуват сериозни опасения относно събитията в Руската 
федерация във връзка със зачитането и защитата на правата на човека, 
принципите на правовата държава, зачитането на основните принципи на 
демокрацията и честността на изборите, свободата на печата и медиите и 
свободата на събранията;

Ж. като има предвид, че гражданите на ЕС, които участват в олимпийските игри или 
ги наблюдават, подлежат на наблюдение без законово основание посредством 
прихващане и запазване на всички съобщения; като има предвид, че Комисията 
счита, че всяка държава членка следва да информира своите собствени граждани 
относно програмите за масово наблюдение във връзка със Сочи, но като има 
предвид, че явно никоя държава членка не го е направила;

З. като има предвид, че Русия наложи редица целенасочени санкции спрямо съседни 
държави преди срещата на високо равнище на Източното партньорство във 
Вилнюс през ноември 2013 г., които имаха за цел да подкопаят ангажимента на 
тези страни да подпишат или да продължат напред по пътя към споразумения за 
асоцииране и режими за свободна търговия с ЕС;

И. като има предвид, че приемането на закони за регистрацията на политическите 
партии и финансирането на НПО, на дискриминационния закон срещу ЛГБТИ 
лицата, забраняващ „пропагандата на нетрадиционни сексуални отношения“, 
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който приравнява хомосексуализма с педофилията, на закони относно правото на 
събрания, относно екстремизма и клеветата, както и на ограничения за интернет 
филтрирането, е допринесло значително за влошаването на климата по отношение 
на развитието на истинско гражданско общество в Русия и се използва за 
упражняване на тормоз над НПО, демократичната опозиция и медиите;

Й. като има предвид, че руските органи засилиха дейностите по масово наблюдение 
с оглед на Олимпийски игри в Сочи чрез укрепването на програмата за 
наблюдение SORM (система за оперативни разузнавателни мерки); като има 
предвид, че не съществува ефективен демократичен или съдебен надзор по 
отношение на дейностите по наблюдение от страна на руските органи; като има 
предвид, че беше потвърдено от руския Върховен съд, че програмата SORM може 
да бъде използвана за подслушване на физически лица, които критикуват 
правителството, все едно те участват в „екстремистки дейности“;

1. отбелязва, че ограниченият формат на срещата на високо равнище между ЕС и 
Русия е подходящо отражение на настоящото положение в отношенията между 
ЕС и Русия, което позволява прагматична размяна на мнения по актуални 
въпроси, като същевременно символизира предизвикателствата, пред които 
понастоящем е изправено сътрудничеството между ЕС и Русия; предлага срещи 
на високо равнище между ЕС и Русия да се провеждат веднъж годишно вместо 
сегашния двугодишен формат;

2. подчертава факта, че средносрочната и дългосрочната политическа и 
икономическа стабилност и развитието в Русия зависят от възникването на 
истинска демокрация и подчертава, че бъдещото развитие на отношенията между 
ЕС и Русия ще зависи от положените усилия за укрепване на демокрацията, 
принципите на правовата държава и зачитането на основните права в Русия;

3. същевременно изразява съжаление, че руското ръководство разглежда Източното 
партньорство на ЕС като заплаха за политическите и икономическите интереси на 
страната; подчертава факта, че, тъкмо напротив, Русия ще спечели от засилването 
на търговията и икономическите дейности, като нейната сигурност същевременно 
ще бъде повишена в резултат на стабилното и предвидимо съседство;

4. подчертава факта, че системното неспазване от страна на Русия на задължението 
за зачитане на принципите на демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права трябва да бъде по-добре отразено в политическите позиции на 
ЕС и във всички аспекти на отношенията между ЕС и Русия, по-специално по 
отношение на работата по ново споразумение за сътрудничество; отново заявява 
своята подкрепа за всеобхватно, правнообвързващо споразумение, което обхваща 
политически, икономически и социални въпроси и включва всички области, 
свързани с демокрацията, принципите на правовата държава и спазването на 
правата на човека, особено на основните права, при условие че Русия е готова да 
предприеме мерки, за да утвърди принципите на правовата държава и зачитането 
на правата на човека; изразява своята загриженост относно настоящото събиране 
и използване на данни от API и целта на руските органи в близко бъдеще да 
събират резервационни данни на пътниците без каквото и да било правно 
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основание за подобно предаване на данни;

5. призовава Комисията да разгледа възможни мерки за противодействие, които ЕС 
може да използва, ако Русия нарушава правилата на СТО за недалновидни 
политически цели; подчертава, че докато на Русия не следва да се дава 
възможност да налага вето върху политическия избор на страните от Източното 
партньорство, то ЕС трябва да има готовност и желание да се ангажира по 
отношение на законните опасения и интереси на Русия, по-специално по 
отношение на търговията и търговските интереси; припомня обаче, че за разлика 
от подкрепяния от Русия митническия съюз, споразуменията на ЕС с източните 
партньори за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия не пречат на 
последните да участват в свободна търговия с трети държави; във връзка с това 
изтъква, че след подписването на споразумение за асоцииране, включително за 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, източните партньори ще 
продължават да са в състояние да провеждат свободна търговия с Русия в рамките 
на споразуменията за свободна търговия, които са подписани като част от 
Общността на независимите държави (ОНД); поради това заявява, че Русия трябва 
да се откаже от реториката от типа „ние или те“ при сплашването на източните 
партньори, за да не търсят по-близки връзки с ЕС;

6. приветства президентската амнистия и освобождаването на Михаил Ходорковски, 
на две от активистките от „Пуси Райът“ и на членовете на Грийнпийс, но 
отбелязва, че тези мерки изглежда представляват по-просто козметични жестове, 
насочени към подобряване на образа на Русия преди Олимпийските игри в Сочи; 
призовава политическите лидери и обществените фигури от ЕС, които ще 
присъстват на Олимпийските игри в Сочи, да повдигнат въпросите за правата на 
човека и демокрацията и да се въздържат от участие в публични прояви с руското 
ръководство; изразява загриженост по повод на руската програма за наблюдение 
без законово основание SORM; поставя под въпрос тригодишното съхраняване на 
всички данни, събрани от руските тайни служби по време на Олимпийските игри 
в Сочи; призовава руското правителство да спре преследването срещу 
активистите в областта на околната среда Сурен Газорян, Евгений Витишко и 
Андрей Рудомакха относно техните твърдения за корупция в държавата и 
екологичните съображения във връзка с подготовката на зимните олимпийски 
игри;

7. отбелязва продължилите няколко месеца масови протести и демонстрации в Русия 
след президентските избори от март 2012 г.; изразява съжаление относно факта, 
че руското ръководство пренебрегна и потисна това народно движение, което 
беше признак за дълбоката привързаност към демокрацията сред руските 
граждани; призовава руските органи да освободят и останалите задържани 
демонстранти и да работят с гражданското общество и демократичната опозиция;

8. изразява сериозното си безпокойство във връзка с неотдавнашните опити на 
президента Путин да увери гейовете, посещаващи Сочи, че не следва да се 
страхуват, че ще бъдат „арестувани или наказателно преследвани“, но ги 
предупреждава „да не закачат децата“;
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9. подчертава, че макар забраната за протестни демонстрации по време на 
Олимпийските игри да беше облекчена, действащите мерки са прекомерно 
насочени към целеви групи, които се борят за правата на гейовете и за 
политически реформи, ограничават броя на демонстриращите и допускат 
протести единствено в някои предварително одобрени райони, като по този начин 
подкопават свободата на събранията;

10. приветства усилията на Русия, заедно със САЩ и международната общност, да се 
одобри резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените 
нации (СС на ООН) по отношение на унищожаването на химическите оръжия на 
Сирия и започването на разговорите по Женева II; независимо от това 
настоятелно призовава Русия, в нейното качеството на постоянен член на Съвета 
за сигурност, да поеме своята отговорност по отношение на сирийската криза и да 
улесни одобряването на обвързваща хуманитарна резолюция на Съвета за 
сигурност на ООН и отнасянето на сирийския случай към Международния 
наказателен съд;

11. припомня своята препоръка относно общите визови ограничения за руски 
длъжностни лица, участвали в случая „Сергей Магнитски“, и изисква от Съвета и 
Комисията да приложат валидна за целия ЕС забрана за издаване на визи и да 
замразят финансовите активи в ЕС на всички длъжностни лица, свързани със 
смъртта на Магнитски, който е подложен на наказателно преследване след 
смъртта си, както и на други сериозни нарушители на правата на човека в Русия; 
подчертава, че тези лица не трябва да се възползват от никакво споразумение за 
визови облекчения между ЕС и Русия; изразява дълбоката си загриженост 
относно плановете за включване на голям брой руски длъжностни лица с т.нар. 
„служебни паспорти“ в споразумението за облекчаване на визовия режим, което 
понастоящем се обсъжда;

12. призовава за централизиране на отговорността по отношение на политиката на ЕС 
спрямо Русия през следващия мандат на Европейската комисия, с ясна и 
централна роля на върховния представител/заместник председател и с държави 
членки, поели ангажимент да говорят с Русия в един глас;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
Европейската служба за външна дейност, държавите членки, както и на 
правителството, парламента и президента на Руската федерация.


