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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна
(2014/2595(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции относно Украйна,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно резултатите от 
срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, 
по-специално по отношение на Украйна1,

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

– като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между 
Европейския съюз и Украйна, което влезе в сила на 1 март 1998 г., и новото 
Споразумение за асоцииране, парафирано на 30 март 2012 г.,

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

A. като има предвид, че демонстрациите в Киев, които започнаха през ноември 
2013 г. в знак на протест срещу решението на правителството да не подписва 
Споразумението за асоцииране с ЕС, се превърнаха в общо движение срещу 
органите на властта;

Б. като има предвид, че от много седмици насам безпрецедентен брой хора от 
Украйна се събират на Евромайдан, за да изразят своята подкрепа за свободата и 
демокрацията;

В. като има предвид, че най-малко 82 души починаха след кървавите сблъсъци, при 
които срещу невъоръжени протестиращи бяха използвани бойни амуниции; 

Г. като има предвид, че украинските органи бяха отговорни за ескалацията на 
конфликта в Украйна и за радикализирането на положението;

Д. като има предвид, че не е известно местонахождението на сваления президент 
Янукович след като украинският парламент (Върховна рада) го отстрани от 
длъжност, както и местонахождението на изтъкнати представители на неговия 
режим, и че управлението на страната, поради форсмажорни обстоятелства, 
временно е поето от Върховната рада, която определи нов председател и временен 
президент и е в процес на съставяне на правителство на националното 
обединение; като има предвид, че е издадена заповед за арестуването на бившия 
президент Янукович по подозрения, че е наредил убийството на невъоръжени 
протестиращи;

1 Приети текстове, P7_TA(2013)0595.
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Е. като има предвид, че датата за нови избори беше определена за 25 май 2014 г.;

1. изразява дълбоките си съболезнования на семействата на всички трагично убити 
или ранени по време на сблъсъците и на всички, подложени на репресии и 
станали жертва на отвличане;

2. изразява пълната си солидарност с народа на Украйна и осъжда насилствените 
репресии от страна на режима на Янукович срещу мирни протестиращи, 
журналисти, активисти на НПО, студенти и духовници;

3. настоятелно призовава всички страни да осигурят възможност да се проведе 
спокоен и задълбочен диалог, в условията на ред, относно политическата 
ситуация и бъдещето на страната, подкрепя по-нататъшното участие на 
гражданското общество в процесите на национална реформа и призовава за 
конструктивен диалог с всички политически сили по един приобщаващ 
демократичен начин;

4. призовава да се избягва отмъщението в политическия живот и избирателното 
използване на правосъдие, които характеризираха предишния режим;

5. призовава за създаването на независима комисия, която да разследва, 
консултирана от признат международен орган като Съвета на Европа, всички 
нарушения на права на човека и всички престъпления, извършени от началото на 
протестите Евромайдан, по-конкретно престъпното използване на бойни 
амуниции от полицейски снайперисти за избиване на невъоръжени протестиращи; 
призовава за разследване на масовите злоупотреби с държавни средства и активи 
от страна на близки приятели и членове на семейството на сваления президент 
Янукович, за замразяване на всичките им активи, докато не бъде изяснено как са 
придобити, и при доказване, че са били откраднати, за връщането на тези активи 
от страна на правителствата на държавите – членки на ЕС, като Обединеното 
кралство, Латвия и Австрия, за които се счита, че са основните получатели;

6. призовава всички страни и трети държави да защитават единството и 
териториалната цялост на Украйна;

7. припомня, че настоящите граници на Украйна бяха гарантирани от Съединените 
американски щати, Руската федерация и Обединеното кралство в Меморандума от 
Будапеща относно гаранциите за сигурност, когато Украйна се отказа от ядрени 
оръжия и се присъедини към Договора за неразпространение на ядреното оръжие; 
припомня на Руската федерация, че заедно с другите две горепосочени държави, в 
същия акт тя се е ангажирала да се въздържа от икономическа принуда, целяща да 
подчини на собствените си интереси упражняването на правата на Украйна, 
свойствени на нейния суверенитет, и по този начин да си осигурява преимущества 
от какъвто и да е вид;

8. изцяло подкрепя европейските демократични стремежи на Украйна и припомня 
нейната готовност да подпише Споразумението за асоцииране и Задълбоченото и 
всеобхватно споразумение за свободна търговия с ЕС; подчертава перспективата 
пред Украйна за членство в ЕС, което е принципно гарантирано от член 49 от 
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Договора за Европейския съюз;

9. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза Катрин Аштън и ЕСВД да организират и координират международна 
конференция на донори, която следва да се проведе възможно най-скоро, за 
предпочитане преди края на март 2014 г., за да се осигурят допълнителни 
средства, с цел да се помогне на новото украинско правителство да преодолее 
финансовата и бюджетна криза, пред която е изправена страната понастоящем; 

10. призовава Европейския съюз, Съединените американски щати, МВФ, Световната 
банка, ЕБВР и ЕИБ да продължат работата по изготвянето на дългосрочен пакет 
от конкретна финансова подкрепа, за да помогнат на Украйна да се справи със 
своето влошаващо се финансово и социално положение, и да осигурят 
икономическа подкрепа, която да даде възможност на правителството да започне 
необходимите задълбочени и всеобхватни реформи на украинската икономика;

11. призовава Комисията и ЕСВД да използват по най-добрия начин средствата, 
които са на разположение за Украйна в рамките на съществуващите финансови 
инструменти, и да обсъдят осигуряването на допълнителни средства за Украйна 
възможно най-бързо; 

12. призовава институциите на ЕС и държавите членки да се ангажират с широко 
отваряне към украинското общество, по-специално чрез незабавно споразумение 
за безвизов режим; изразява становище, че таксата за издаване на виза следва 
незабавно да бъде драстично намалени за млади украинци, успоредно със 
засилено сътрудничество в областта на научните изследвания, разширяване на 
възможностите за младежки обмен и увеличаване на предлаганите стипендии;

13. подчертава необходимостта от задълбочени реформи, включително по отношение 
на независимостта на съдебната система, по-специално закона за прокуратурата, и 
от избирателна реформа по отношение на местното управление, която да 
оправомощи гражданите на местно равнище;

14. 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, държавите 
членки, президента на Украйна, правителствата и парламентите на държавите от 
Източното партньорство и на Руската федерация, Парламентарната асамблея 
Евронест, както и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и 
Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа.


