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Въпрос с искане за писмен отговор E-000054/2023
до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Член 138 от Правилника за дейността
Илхан Кючюк (Renew), Натали Лоазо (Renew), Искра Михайлова (Renew), Атидже Алиева-
Вели (Renew), Петрас Аущревичюс (Renew), Андрус Ансип (Renew), Радан Кънев (PPE), 
Александър Александров Йорданов (PPE), Каталин Чех (Renew), Оливие Шастел (Renew), 
Ева Мария Попчева (Renew), Андрей Ковачев (PPE), Андрей Новаков (PPE), Ева Майдел 
(PPE), Асим Адемов (PPE), Емил Радев (PPE), Людас Мажилис (PPE), Фабио Масимо 
Касталдо (NI), Раса Юкнявичиене (PPE)

Относно: български разследващ журналист е включен в списъка на Русия за издирвани лица

През десетте месеца от началото на бруталното руско военно нашествие в Украйна невинни 
граждани на ЕС, наред с цивилното украинско население, се превръщат в мишена за Кремъл. 
Русия е включила българския разследващ журналист Христо Грозев в списъка си с издирвани 
лица, като причината за това (според съобщение на Министерството на вътрешните работи на 
Русия) е нарушение на „член от Наказателния кодекс на Руската федерация“. Не е ясно обаче 
какви точно са нарушенията, за които се твърди, че са били извършени. Освен че разследва 
отравянето на опозиционния лидер Алексей Навални, Грозев е най-известният български 
журналист в Украйна и е доказал чрез своята работа, че може да разкрива и разобличава 
вероломните действия на руските специални служби.

Обявеното издирване на Грозев, който е носител на Европейската наградата за журналистика 
в категорията „разследваща журналистика“, повдига редица въпроси, които пряко и косвено 
засягат сигурността на гражданите на ЕС.

1. Възнамерява ли ЗП/ВП да осъди категорично обявената от Русия мярка срещу Христо 
Грозев и да поиска незабавната ѝ отмяна?

2. Какви действия възнамерява да предприеме ЕС, за да осигури необходимата защита на 
Грозев и на други независими журналисти, издирвани от Русия?

3. Какви действия възнамерява да предприеме ЗП/ВП, за да гарантира, че подобни 
нарушения на правата и свободите на човека срещу други граждани на ЕС ще бъдат 
предотвратени в бъдеще?
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