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Резолюция на Европейския парламент относно Русия, случая с Алексей Навални, 
увеличаването на военното присъствие по границата на Украйна и руското 
нападение в Чешката република
(2021/2642(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции относно случая с Алексей Навални, и 
по-специално резолюцията от 21 януари 2021 г. относно задържането на Алексей 
Навални1, както и другите си резолюции относно Русия и Украйна,

– като взе предвид съответните декларации на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на 
Европейския съюз, по-специално декларацията от 21 април 2021 г., в която се 
изразява солидарност с Чешката република във връзка с престъпните дейности на 
нейна територия, и от 18 април 2021 г. относно влошаването на здравословното 
състояние на Алексей Навални,

– като взе предвид съвместните изявления на външните министри на държавите от 
Г-7 и върховния представител от 12 април 2021 г. относно положението по 
границата на Украйна и от 18 март 2021 г. относно продължаващите действия на 
Русия за подкопаване на суверенитета, териториалната цялост и независимостта 
на Украйна,

– като взе предвид член 2, параграф 4 от Устава на ООН,

– като взе предвид Заключителния акт от Хелзинки на Организацията за сигурност 
и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Виенския документ за мерките за укрепване 
на доверието и сигурността от 2011 г.,

– като взе предвид споразуменията от Минск от септември 2014 г. и февруари 
2015 г.,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че Алексей Навални, най-известният активист в борбата с 
корупцията и опозиционен политик в Русия, който беше задържан на 17 януари 
2021 г. и осъден на три и половина години затвор на 2 февруари, беше прехвърлен 
на 12 март в наказателна колония в Покров, където започна гладна стачка преди 
повече от три седмици;

Б. като има предвид, че неотдавнашните тревожни сведения за бързото влошаване 
на здравословното му състояние потвърдиха най-лошите опасения за личната му 
безопасност и живота му сред семейството, приятелите и поддръжниците му, 

1 Приети текстове, P9_TA(2021)0018.
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както и сред международната общност, и доведоха до прехвърлянето му в 
болница в затвор близо до Москва, където животът му продължава да бъде в 
опасност;

В. като има предвид, че през март 2014 г. Руската федерация незаконно анексира 
Автономна република Крим и град Севастопол, докато някои райони от 
украинските региони Донецк и Луганск бяха окупирани от подкрепяни от Русия 
сили;

Г. като има предвид, че споразуменията от Минск от септември 2014 г. и февруари 
2015 г. трябва да се приложат изцяло и незабавно от всички страни, за да се 
възстанови пълният контрол на Украйна върху цялата ѝ територия в рамките на 
международно признатите граници и да се гарантира устойчив мир;

Д. като има предвид, че на последната срещата на високо равнище в Париж в т.нар. 
„нормандски формат“ на 9 декември 2019 г. бяха договорени няколко мерки, по-
специално относно подновяването на споразумението за прекратяването на огъня 
и оттеглянето на въоръжените сили;

Е. като има предвид, че Руската федерация наскоро разположи войски и засили 
военното си присъствие по границата с Украйна, увеличи значително военните си 
дейности в незаконно окупирания Крим и засили способностите си за нанасяне на 
удари по украинската граница, показвайки намерения за офанзива в Украйна;

Ж. като има предвид, че на 23 април Министерството на отбраната на Руската 
федерация обяви, че разположените в близост до украинската граница войски и 
части ще се завърнат в постоянните си бази до 1 май 2021 г.;

З. като има предвид, че участващите в ОССЕ държави трябва да се информират 
взаимно, наред с другото, относно планове за разполагане, да се нотифицират 
взаимно предварително за важни военни дейности като учения и да се 
консултират и да си сътрудничат в случай на необичайна военна дейност или 
нарастващо напрежение;

И. като има предвид, че Украйна поиска позоваване на параграф 16.3 от глава III от 
Виенския документ от 2011 г. за мерките за укрепване на доверието и сигурността 
с искане за обяснение за необичайните военни дейности на Руската федерация в 
близост до границата на Украйна и в окупирания Крим;

Й. като има предвид , че съгласно принципите на международното право и Устава на 
ООН всички държави – членки на ООН, „се въздържат в международните си 
отношения от заплашване със сила или употреба на сила срещу териториалната 
цялост или политическата независимост на която и да е държава“;

К. като има предвид, че незаконните дейности на служители на руското военно 
разузнаване (ГРУ) на територията на Чешката република причиниха експлозии в 
оръжейни складове в град Върбетице през 2014 г., които доведоха до смъртта на 
двама чешки граждани, сериозна заплаха за цивилното население и огромни 
материални щети;
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Л. като има предвид, че на 17 април Чешката република експулсира 18 служители на 
руското посолство, на което Русия отговори, като експулсира 20 дипломати от 
посолството на Чешката република в Москва;

1. изразява дълбоката си загриженост за здравето и живота на Алексей Навални и 
настоятелно призовава руските органи да му предоставят достъп до лечение от 
медицински специалисти, на които той, неговото семейство и международната 
общност имат доверие;

2. продължава да призовава за незабавното освобождаване на Алексей Навални и на 
всички лица, задържани по време на протестите в подкрепа на освобождаването 
му или на кампанията му срещу корупцията; призовава Съвета да започне 
подготовка за допълнителни ограничителни мерки срещу руски длъжностни лица, 
отговорни за безопасността и здравето на Алексей Навални в наказателната 
колония, в която се намира, така че всички лица, участващи в наказателното 
преследване, осъждането и малтретирането на Алексей Навални, да бъдат обект 
на ограничителни мерки съгласно глобалния режим на ЕС на санкции за 
нарушения на правата на човека;

3. призовава руските органи да прекратят тормоза, сплашването и насилието срещу 
политически опоненти, активисти на гражданското общество, представители на 
медиите и протестиращи и да преустановят репресиите, целящи възпиране на 
всякаква политическа опозиция в страната преди предстоящите парламентарни 
избори през есента на 2021 г.;

4. изразява дълбока загриженост във връзка със струпването на руски военни сили 
на границата с Украйна и в незаконно окупираната Автономна република Крим; 
осъжда тези заплашителни и дестабилизиращи действия от страна на Руската 
федерация и оценява пропорционалния отговор на Украйна;

5. твърдо настоява Руската федерация да се въздържа от враждебно позициониране 
и вместо това да спазва задълженията си по Виенския документ от 2011 г.;

6. отбелязва съобщението на Руската федерация, че войските и частите, 
разположени в близост до границата на Украйна, ще се завърнат в базите си; 
настоява оттеглянето да е пълно и незабавно и изисква от Русия да сътрудничи 
изцяло в предприемането на по-нататъшни мерки за намаляване на напрежението;

7. заявява отново твърдия си ангажимент в подкрепа на независимостта, 
суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно 
признатите ѝ граници, и отново призовава Руската федерация да изпълни най-
накрая международните си задължения, по-специално да изтегли всички свои 
военни сили от територията на Украйна, включително от регионите на Донецк и 
Луганск;

8. призовава всички страни, и по-специално Руската федерация, да спазват мерките, 
договорени в рамките на споразуменията от Минск и по време на срещите на 
върха в т.нар. „нормандски формат“, и да работят решително за мирното 
уреждане на конфликта; призовава всички страни да продължат да участват 
конструктивно в срещите във формата от Нормандия и в тристранната контактна 
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група;

9. изтъква отново необходимостта от политическо решение на конфликта в Източна 
Украйна и подчертава, че политическият диалог остава единствената основа за 
решаване на конфликта; подчертава необходимостта от възстановяване на 
доверието между страните и поради това призовава Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД), заедно с държавите – членки на ЕС, да увеличат 
усилията си в областта на посредничеството, мерките за изграждане на доверие и 
разрешаването на конфликта;

10. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (заместник-председателя/върховен представител) да гарантира, че 
Съветът продължава да следи развитието на военната ситуация въпреки 
обявеното изтегляне на руските войски, и да е подготвен за договаряне на по-
нататъшни съвместни действия; във връзка с това призовава за задълбочена 
оценка на възможните реакции на заплахи и нарушения от страна на Руската 
федерация по отношение на европейската сигурност, демокрацията и 
безопасността на гражданите;

11. призовава ЕС да действа своевременно и решително в отговор на разрушителни 
действия на руските разузнавателни служби на територията на ЕС и подробно да 
съгласува своя пропорционален отговор с трансатлантическите партньори;

12. призовава Комисията, Съвета, заместник-председателя/върховен представител и 
държавите членки, в сътрудничество с трансатлантическите партньори, да 
използват всички налични на международно равнище средства за ефективно 
противодействие на продължаващата намеса на Русия, нейните все по-
агресивните кампании за дезинформация и груби нарушения на международното 
право, които застрашават сигурността и стабилността в Европа;

13. призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира 
непрекъснато сближаване около петте ръководни принципа на политиката на ЕС 
спрямо Русия и да разработи всеобхватна стратегия по отношение на Русия, с 
твърда и принципна позиция, основана на необходимостта от спазване на 
международното право и стандартите в областта на правата на човека и насочена 
към укрепване на мира и сигурността и подкрепяща демокрацията, принципите на 
правовата държава и гражданското общество;

14. 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 
правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, 
правителството и парламента на Руската федерация.


