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Резолюция на Европейския парламент относно руското нашествие в Украйна 
(2014/2627(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите резолюции относно Украйна, и по-специално тези от 6 
февруари 2014 г.1 и от 27 февруари 2014 г.2, 

– като взе предвид Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки на ОССЕ и 
задълженията на държавите – членки на Съвета на Европа, 

– като взе предвид Меморандума от Будапеща от 1994 г. и Договора за делението от 
1997 г.,

– като взе предвид Конституцията на Украйна, и по-специално разпоредбите за 
Автономната република Крим, 

– като взе предвид изявлението на лидерите на страните от Г-7 от 3 март 2014 г., 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 – 20 декември 2013 г. 
и заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет от 6 март 
2014 г., 

– като взе предвид заключенията от извънредните заседания на Съвета по външни 
работи, проведени на 20 февруари 2014 г. и 3 март 2014 г., 

– като взе предвид решението на руската Държавна Дума и на Съвета на 
Федерацията за разрешаване на президента Путин да използва руски въоръжени 
сили в Украйна, 

– като взе предвид плановете за организиране на референдум в Крим на 16 март 
2014 г. относно това дали Крим да се отдели от Украйна и да се присъедини към 
Руската федерация, 

– като взе предвид законодателните промени, които се обсъждат от руската 
Държавна Дума и Съвета на Федерацията, за да се опрости процедурата за 
присъединяване на нови териториални единици към Руската федерация,

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

А. като има предвид, че руската военна агресия в Крим противоречи на 
международното право и е в нарушение на задълженията на Русия като страна, 
подписала Меморандума от Будапеща; 

1 Приети текстове, P7_TA(2014)0098.
2 Приети текстове, P7_TA(2014)0170.
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Б. като има предвид, че аргументите, представени от руското ръководство в 
подкрепа на тази агресия, са напълно необосновани и откъснати от реалността на 
място;

В. като има предвид, че руските войски и въоръжени сили, независимо дали са в 
лесни за идентифициране военни униформи или не, следва да се върнат в базите 
си и че руското военно присъствие в Крим следва да се намали в съответствие с 
предписанията на Договора за делението;

Г. като има предвид, че за да бъде законен, всеки референдум в Крим относно 
увеличаване на автономията или отделяне трябва да бъде проведен в съответствие 
с Конституцията и законодателството на Украйна; 

Д. като има предвид, че следва да се установи процес на преговори, за да се намали 
напрежението и да се осигури мирен изход, който напълно зачита териториалната 
цялост на Украйна; 

1. осъжда решително руската военна агресия и руското нашествие в Крим, който е 
неоспорима част от Украйна и е признат за такава от Руската федерация и от 
международната общност; 

2. осъжда също така плановете за провеждане на референдум и гласуването в 
Кримския парламент за отделяне от Украйна и за присъединяване към Руската 
федерация; подчертава, че това решение нарушава Конституцията и 
законодателството на Украйна и не може да се разглежда като законно или 
демократично, и призовава за отмяна на решението за провеждане на референдум; 

3. счита, че Русия и руското ръководство носят отговорност и подлежат на 
отчетност за опасната ситуация, която създаде тяхното безразсъдно действие; 
подчертава, че това е грубо нарушение на международното право и противоречи 
на Меморандума от Будапеща от 1994 г., по който Руската федерация е страна, 
както и че представлява опасна ескалация и риск от завръщане към разделение на 
Европа от типа, познат от времето на Студената война; 

4. изразява съжаление от факта, че Русия избра военни действия, и подчертава, че 
заявената цел за защита на рускоезичното население в Крим е напълно 
неоснователна, тъй като след падането на режима на Янукович то не е изправено 
пред каквато и да е опасност; 

5. изразява пълната си солидарност с украинския народ и украинското правителство 
и отново изразява становището си, че новото правителство е напълно законно и 
легитимно и че Върховната Рада действа в пълна конституционна и правна 
приемственост след отстраняването на президента Янукович; подчертава, че 
новото правителство заслужава пълна подкрепа в усилията му да обедини и 
стабилизира страната и да се справи с икономическата и финансова криза, 
причинена от предишния режим; 

6. приветства факта, че изпълняващият длъжността президент на Украйна наложи 
вето на новите разпоредби относно езиците, като по този начин защити позицията 
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на руския език като официален език в Украйна; подчертава, че Украйна трябва 
защитава в пълна степен правата на всички общности и малцинства в страната;

7. изразява своята загриженост, че на несигурното положение на кримските татари, 
които представляват около 12% от населението на Крим, се обръща много малко 
внимание от страна на международната общност; призовава ЕС и новото 
украинско правителство да извършат активни последващи действия във връзка с 
призива, отправен на 3 март 2014 г. от върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията, да се осигури „достатъчно високо равнище на защита 
на националните малцинства“ в Украйна;

8. подчертава по-специално, че решението да се проведат президентски избори на 25 
май 2014 г. заслужава пълна подкрепа, тъй като тези избори ще позволят на 
гражданите на Украйна да предоставят демократична легитимност на 
ръководството на тяхната страна; счита, че поради това те следва да бъдат 
подкрепени от всички страни, включително от Руската федерация; 

9. приветства инициативата да се създаде контактна група под егидата на ОССЕ, но 
изразява съжаление от факта, че неидентифицирани въоръжени групи са 
възпрепятствали влизането на мисията за наблюдение на ОССЕ в Крим на 6 март 
2014 г.; призовава руските и кримските органи да сътрудничат на мисията за 
наблюдение на ОССЕ и да предоставят на членовете й пълен и безопасен достъп 
до региона; 

10. изразява съжаление от факта, че специалният пратеник на генералния секретар на 
ООН в Крим е бил принуден да прекъсне мисията си малко след отправянето на 
ожесточени заплахи срещу него; 

11. подкрепя решителното осъждане на руската агресия срещу Украйна, изразено на 
извънредното заседание на Европейския съвет от 6 март 2014 г.;

12. поддържа решенията за спиране на двустранните преговори с Руската федерация 
относно визовите въпроси, преговорите за ново споразумение и подготовката за 
срещата на високо равнище на Г-8; напълно подкрепя призива на Европейския 
съвет за бързо започване на преговори и приемане от страна на ЕС на решения по 
отношение на забраната за пътуване, замразяването на активите и отмяната на 
срещата на високо равнище между ЕС и Русия, ако не бъде постигнат напредък; 

13. подчертава, че парламентарното сътрудничество, установено между Европейския 
парламент и руската Държавна Дума и Съвета на Федерацията, не може да 
продължава при настоящите обстоятелства, че всички заседания следва да бъдат 
отменени и че заседанията следва да бъдат подновени само след разрешаване на 
настоящата криза;

14. изразява съжаление обаче от факта, че Европейският съвет обуслови 
икономическите санкции от по-нататъшната ескалация на ситуацията от страна на 
Русия, и подчертава, че дълбоките икономически и стопански връзки, 
съществуващи между ЕС и Русия, ще дадат възможност за постепенно въвеждане 
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на целеви икономически санкции; призовава Европейския съвет да продължи 
подготовката си за налагането на горепосочените санкции и да изготви планове за 
целеви икономически ограничения, както и да си сътрудничи тясно със САЩ; 

15. подчертава спешната необходимост да се постигне по-нататъшен напредък в 
посока към създаване на обща енергийна политика, която има силен вътрешен 
пазар и диверсифицирани енергийни доставки, като по този начин зависимостта 
на ЕС от руския петрол и газ ще намалее;

16. приветства пакета за цялостна подкрепа, представен от Комисията, и работата на 
МВФ по отношение на възстановяването на макроикономическата стабилност; 
потвърждава отново ангажимента на ЕС да подкрепя Украйна в извършването на 
необходимите структурни реформи; 

17. приветства решението за подписване на политическите глави от споразумението 
за асоцииране и за приемане на едностранни мерки, които да позволят на Украйна 
да се възползва от разпоредбите на споразумението за задълбочена и всеобхватна 
свободна търговия; 

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата на държавите членки, на изпълняващия длъжността 
президент, правителството и парламента на Украйна, на Съвета на Европа и на 
президента, правителството и парламента на Руската федерация. 


