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Резолюция на Европейския парламент относно убийството на руския опозиционен 
лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия
(2015/2592(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции и препоръки относно Русия, и по-
спецално своята препоръка от 23 октомври 2012 г. до Съвета относно 
въвеждането на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в 
случая със Сергей Магнитски1, своите резолюции от 13 юни 2013 г. относно 
принципите на правовата държава в Русия2, от 13 март 2014 г. относно „Русия: 
осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“3, и от 
23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация 
„Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия4, своята 
препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно установяването на общи визови 
ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей 
Магнитски5, и своята резолюция от 15 януари 2015 г. относно Русия, и по-
специално случая с Алексей Навални6,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в Украйна, и 
по-специално резолюцията си от 15 януари 2015 г.7,

– като взе предвид предишните си резолюции относно европейската политика за 
съседство и Източното партньорство,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че зачитането на независимостта, териториалната цялост, 
неприкосновеността на границите и мирното решаване на спорове са основни 
принципи, които Русия е поела ангажимент да спазва с ратифицирането от нейна 
страна на Хартата на ООН и на Заключителния акт от Хелзинки на Съвещанието 
за сигурност и сътрудничество в Европа; като има предвид, че принципите на 
демокрацията и на правата на човека и принципите на правовата държава са 
основните ангажименти, свързани с членството на Русия в Съвета на Европа, 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и ООН; 

Б. като има предвид, че анексирането на Крим от страна на Русия и нейната военна 
намеса в Украйна и подкрепата за сепаратистите в Източна Украйна нарушават 
международното право, включително Хартата на ООН, Заключителния акт от 

1 ОВ L 68Е, 7.3.2014 г., стр. 13.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0284.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0253.
4 Приети текстове, P8_TA(2014)0039.
5 Приети текстове, P7_TA(2014)0258.
6 Приети текстове, P8_TA(2015)0006.
7 Приети текстове, P8_TA(2015)0011.



RE\1053387BG.doc 3/7 PE552.226v01-00

BG

Хелзинки и Споразумението от Будапеща от 1994 г.; като има предвид, че тези 
действия представляват заплаха не само за единството и независимостта на 
Украйна, но и за целия европейски континент;

В. като има предвид, че Парламентът многократно изрази загриженост относно 
положението с демокрацията в Русия и системното неспазване на принципите на 
правовата държава и незачитане на основните права; като има предвид, че 
принципите на правовата държава, стандартите за провеждане на справедлив 
процес, справедливият съдебен процес и независимостта на съдебната система не 
се спазват в Русия; като има предвид, че последните избори за президент и за 
Държавната Дума не отговаряха на стандартите на ОССЕ; 

Г. като има предвид, че поради липсата на медийна свобода за хората в Русия е 
много трудно да получат достъп до информация, който всъщност не е пропаганда 
за политиките на правителството, включително извън границите на Русия; 

Д. като има предвид, че ЕС многократно предлагаше помощ и експертен опит на 
Русия, посредством партньорството за модернизация, с цел тя да укрепи 
принципите на правовата държава, да изпълни международните си задължения и 
да разгърне пълния си икономически потенциал;

Е. като има предвид, че ЕС започна преговори с Русия за ново споразумение ЕС-
Русия, с което щеше да бъде поставено ново начало в двустранните отношения; 
като има предвид, че тези преговори бяха преустановени в отговор на 
незаконното анексиране на Крим от страна на Русия и продължаващото 
дестабилизиране на Украйна;

Ж. като има предвид, че руски военни сили се намират на международно признатата 
територия на Грузия и Молдова в нарушение на международното право; 

1. осъжда убийството на Борис Немцов, бивш заместник министър председател на 
Руската федерация и водещ политик от опозиционното движение РПР-Парнас, 
поднася съболезнованията си на неговото семейство и на неговите близки и 
призовава за независимо разследване с цел извършителите да бъдат изправени 
пред съда;

2. посочва, че това убийство се вписва в нарастващия брой нерешени политичически 
мотивирани убийства и будещи съмнения смъртни случаи в Русия от 1998 г. 
насам, сред които са случаите с разследващия журналист Анна Политковская, 
юриста Станислав Маркелов, журналиста Анастасия Бабурова, защитника на 
правата на човека Наталия Естемирова, юриста Сергей Магнитски, а сега и с 
политика Борис Немцов; 

3. изразява тревога във връзка с климата на омраза, насочена срещу дейците на 
опозицията, защитниците на правата на човека, малцинствата и съседните нации, 
която се засилва в Русия през последните години, подстрекавана от държавната 
пропаганда и официалните медии като част от политическата култура, 
дистанцираща се от демократичните принципи; 
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4. изразява дълбока загриженост поради системното влошаване на положението с 
правата на човека и принципите на правовата държава в Русия в резултат от 
усилията на държавните органи да се заглушава свободното слово, да се 
възпрепятстват дейците на опозицията, да се реагира с репресии на всяка дейност, 
насочена към изобличаване на корупцията сред политическия и икономическия 
елит, и да задушава дейността на гражданското общество; осъжда сплашването на 
критично настроените лица чрез насилие, съдебни процеси, лишаване от свобода 
и други мерки, използвани от държавата, както и ограничаването на свободата на 
печата и на свободата на интернет; 

5. изразява съжаление относно факта, че с руската съдебна система се 
злоупотребява, като тя се използва като инструмент на властта, с който се придава 
законна форма на политически мотивираните арести, съдебни процеси и случаи 
на лишаване от свобода и се прикрива безнаказаността на властимащите; 

6. изразява загриженост относно сериозния икономически спад в Русия, който се 
дължи основно на понижаването на цените на енергията и на непрозрачната среда 
за инвестиции, която страда от наличието на корупция и е устроена така, че да 
обслужва интересите на руския политически елит, но също така се утежнява от 
икономическите санкции, наложени на Русия;

7. напомня на Русия за нейните ангажименти като член на Съвета на Европа;

8. решително осъжда незаконната окупация и анексирането на Крим и значителната 
руска намеса в боевете в източната част на Украйна; настоятелно призовава Русия 
да приеме, че е страна в конфликта, и да изпълни изцяло споразумението Минск 
II, в това число относно пълното изтегляне на нейните военни активи и части от 
украинска територия и пълното прекратяване на военната подкрепа и на 
доставките на амуниции за сепаратистите; 

9. отбелязва частичната размяна на военнопленници и призовава и двете страни да 
освободят, както беше договорено в Минск, всички затворници, включително 
Надя Савченко, които са държани от руските органи в затвор в Москва; 

10. насърчава поемането на по-активна роля от страна на ЕС в рамките на ОССЕ; 
призовава за по-устойчив мандат на наблюдателите на ОССЕ в Източна Украйна, 
които да следят за прилагането на споразуменията от Минск, в това число пълния 
контрол върху руско-украинската граница, и очаква от всички държави членки да 
изпълнят ангажиментите си за предоставяне на персонал и на оборудване за 
мисията на ОССЕ, така че тя да може да изпълнява задачите си; 

11. предупреждава Русия да не извършва по-нататъшни дейности за дестабилизиране, 
насочени срещу нейните съседи, посочва заявения от Русия ангажимент да търси 
мирно решение на споровете и я насърчава да възприеме активна и конструктивна 
роля в общите европейски организации, включително ОССЕ и Съвета на Европа; 
отново заявява подкрепата си за независимостта, суверенитета и териториалната 
цялост на всички държави в Европа и настоява за спазване на правото им 
свободно да избират своите съюзници; 
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12. настоятелно призовава председателя на Европейския съвет и заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на ЕС да разработят 
всеобхватна политическа стратегия, която ще позволи на ЕС отново да поеме 
инициативата и да следва проактивна политика по отношение на Русия; 

13. счита, че тази стратегия на ЕС следва да има за цел да принуди Русия да спазва 
изцяло принципите на ОССЕ и да накара нейните лидери да изведат държавата от 
политическата и икономическа самоизолация, в която се намира; счита, че тази 
стратегия трябва да се основава на двоен подход: стратегия за справяне с 
предизвикателствата, свързани с настоящата политика на конфронтация , водена 
от Русия, и същевременно стратегия на по-активно взаимодействие с руския 
народ и руското гражданско общество, като се постави по-силен акцент върху 
правата на човека на хората в Русия; 

14. счита, че Русия продължава да бъде важен фактор в световен мащаб и че за 
стратегическите интереси на ЕС и на Русия ще бъде от полза бързото 
деескалиране на положението и възстановяването на отношенията чрез 
дипломация и посредничество, въз основа на спазването на международното 
право и на ангажиментите в рамките на ОССЕ; 

15. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията и върховен 
представител на ЕС да изготви допълнителни санкции, насочени към ключовите 
сектори на икономиката и длъжностните лица в руската държавна администрация 
и извън нея, отговорни за нарушаването на международното право и на 
териториалната цялост на съседни държави, така че да се даде възможност на 
Европейския съвет и на Съвета да приемат тези санкции незабавно, ако бъде 
нарушена демаркационната линия, договорена в Минск, или някое друго 
международно споразумение; счита, че тези допълнителни санкции следва да са 
насочени по-специално към секторите на енергетиката и финансите; отново 
заявява, че приетите до момента санкции са отменими и могат да бъдат 
степенувани в зависимост от изпълнението на споразуменията от Минск и 
положението на място;

16. посочва препоръката си от 2 април 2014 г. относно въвеждането на общи визови 
ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски, 
и настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията и върховен 
представител на ЕС, както и Комисията да внесат незабавно съответната 
инициатива в Съвета; счита, че следва да бъде разгледана възможността за 
насочени срещу конкретни лица ограничителни мерки, ако не бъде проведено 
надеждно разследване на убийството на Борис Немцов;

17. счита, че санкциите следва да бъдат намалени и да се развие сътрудничеството, 
едва след като Русия приложи изцяло споразуменията от Минск, допринесе за 
мирното решаване на конфликта в Източна Украйна и започне да зачита изцяло 
ангажиментите си в рамките на ОССЕ, включително относно териториалната 
цялост, независимостта и суверенитета на нейните съседи;

18. призовава заместник-председателя на Комисията и върховен представител на ЕС 
да разработи, в сътрудничество с Комисията, варианти за засилване на прякото 
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сътрудничество с населението, малките и средните предприятия, научните и 
културните институции и гражданското общество в Русия;

19. отбелязва прекратяването на преговорите относно облекчаването на визовия 
режим и призовава Комисията и държавите членки да улеснят издаването на визи 
за руски граждани, които не са предмет на ограничителни мерки на ЕС или на 
САЩ, за да се засилят студентският и научният обмен, както и контактите в 
сферата на бизнеса и гражданското общество; подчертава, че ЕС и държавите 
членки разполагат с достатъчно възможности за едностранно облекчаване на 
визовия режим;

20. насърчава заместник-председателя на Комисията и върховен представител да 
проучи, в сътрудничество с Комисията, евентуалните условия за сътрудничество 
между ЕС и Евразийския митнически съюз;

21. подчертава значението на това да се предостави политическа, икономическа и 
финансова подкрепа за Украйна, Молдова и Грузия, които по демократичен път 
решиха да сключат споразумение за асоцииране с ЕС, да се подпомогнат усилията 
за провеждане на реформи от страна на техните правителства и да се засили 
секторното сътрудничество, по-специално в областта на енергетиката, на 
правосъдието и вътрешните работи, на транспорта и на околната среда; 
подчертава необходимостта от надлежна процедура за предварителен и 
последващ контрол на изпълнението на целите, договорени съвместно от двете 
страни; 

22. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията и върховен 
представител на ЕС да представи план за засилване на стратегическите 
комуникации на ЕС, за ефективно справяне с дезинформацията и за подпомагане 
на разработването на медийни инициативи на руски език в ЕС и в държавите от 
Източното партньорство;

23. призовава Комисията да предложи проекти на законодателни актове, с които се 
забранява финансирането на политическите партии в ЕС от политически или 
икономически заинтересовани страни извън ЕС;

24. посочва значението на това да се намали енергийната зависимост на ЕС от 
авторитарни държави, износители на нефт и на природен газ, да се засили 
неговата диверсификация в енергийната област и, което е най-важното, да се 
завърши изграждането на Енергийния съюз, като се гарантира прилагането на 
общата нормативна уредба, да се завърши изграждането на енергийната мрежа 
чрез създаването на междусистемни връзки и да се приеме общ механизъм за 
преговорите с трети държави;

25. насърчава Комисията да осигури прилагането на действащото законодателство в 
областта на конкуренцията, което разделя собствениците на енергийната 
инфраструктура от производителите на енергия, включително в случая с обратния 
поток на природен газ от Словакия към Украйна; 

26. подчертава факта, че развитието на събитията в рамките на Източното 
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партньорство доказва необходимостта от единна позиция на ЕС и от това 
държавите членки да повишат своите разходи и капацитет за отбрана, както и 
необходимостта да се разработва общата политика за сигурност и отбрана в 
посока на истинско и осезаемо сътрудничество в областта на отбраната;

27. осъжда отвличането на естонски служител по сигурността на естонска територия 
и отвеждането му в Русия и отново призовава руските органи незабавно да 
освободят г-н Кохвер и да позволят той безопасно да се завърне в Естония; 

28. отново призовава лицата, отговорни за свалянето на самолета, извършващ полет 
MH17, да бъдат изправени пред украински или международен съд; 

29. подчертава факта, че одобрението от страна на Русия за намирането на всички 
останки и черни кутии на мястото на катастрофата на самолета ТУ154 на 
полските военновъздушни сили ще бъде изтълкувано като действие в посока 
изграждане на доверие;

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на 
държавите членки, на руската Държавна Дума и на Съвета на федерацията, както 
и на правителството и на президента на Русия.


