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Въпрос с искане за писмен отговор E-003142/2022
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Пина Пичерно (S&D), Пиерфранческо Майорино (S&D), Брандо Бенифеи (S&D), Предраг 
Фред Матич (S&D), Дино Джарусо (NI), Михал Шимечка (Renew), Масимилиано Смерильо 
(S&D), Мортен  Петерсен (Renew), Маркета Грегорова (Verts/ALE), Атила Ара-Ковач (S&D), 
Майте Пагасауртундуа Руис (Renew), Чаба Молнар (S&D), Клара Добрев (S&D), Шандор 
Ронай (S&D), Ирен Толре (Renew), Инесе Вайдере (PPE), Вилия Блинкевичуте (S&D), 
Алесандра Морети (S&D), Джулиано Пизапия (S&D), Паоло Де Кастро (S&D), Камила 
Лаурети (S&D), Пиетро Бартоло (S&D), Оливие Шастел (Renew), Иван Щефанец (PPE), 
Иван Вилибор Синчич (NI), Раса Юкнявичиене (PPE), Станислав Полчак (PPE), Франко 
Роберти (S&D), Елизабета Гуалмини (S&D), Карло Календа (Renew), Симона Бонафе (S&D), 
Франсишку Герейру (Verts/ALE), Ирене Тинали (S&D), Андрей Ковачев (PPE)

Относно: Инвестициите на Кремъл в политически партии в ЕС

Наскоро публикуван разузнавателен доклад на Държавния департамент на САЩ показва, че от 
2014 г. насам Кремъл е инвестирал огромни ресурси (300 милиона щатски долара) за 
финансиране на политически партии и политици в повече от 20 държави по света.

Освен това докладът показва, че Москва все повече инвестира ресурси в подкопаването на 
европейските демократични системи и в упражняването на влияние върху националните 
политики. Стратегията за дестабилизация, следвана от Кремъл, е още по-тревожна предвид 
предстоящите национални избори в Италия на 25 септември 2022 г.

Съществуват подозрения, че много европейски политически партии са получили руски 
средства. Връзките между някои европейски политически партии и Кремъл са обезпокоителни. 
В доклада се подчертава, че Кремъл засилва политическата си намеса и влиянието си, за да 
отслаби демократичната устойчивост в Европа. Русия се стреми да засили позициите на 
предпочитаните от нея кандидати по време на националните предизборни кампании и да 
придобива влияние в рамките на политическите партии.

1. Осведомена ли е Комисията за тези факти?

2. Възнамерява ли Комисията да постави началото на допълнителни инициативи, за да 
хвърли светлина върху руската намеса в европейските демократични системи и избори?

3. Какви действия може да предприеме Комисията, за да бъде предотвратена подобна 
намеса в бъдеще?


