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Резолюция на Европейския парламент относно заключенията от заседанието на 
Европейския съвет от 24 – 25 март 2022 г., включително последните събития във 
връзка с войната срещу Украйна и санкциите на ЕС срещу Русия и тяхното 
прилагане
(2022/2560(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Русия и Украйна, и по-
специално резолюцията от 16 декември 2021 г. относно положението на 
украинската граница и в окупираните от Русия територии на Украйна1 и 
резолюцията от 1 март 2022 г. относно руската агресия срещу Украйна2,

– като взе предвид изявленията на ръководителите на Европейския парламент 
относно Украйна от 16 и 24 февруари 2022 г.,

– като взе предвид декларацията на върховния представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС от 24 февруари 
2022 г. относно нахлуването на въоръжените сили на Руската федерация в 
Украйна,

– като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет и на 
председателя на Комисията от 24 февруари 2022 г. относно безпрецедентната и 
непровокирана военна агресия на Русия срещу Украйна,

– като взе предвид Версайската декларация от 11 март 2022 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 март 2022 г.,

– като взе предвид декларацията на върховния представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС от 4 април 2022 г. 
относно руските жестокости, извършени в Буча и други украински градове,

– като взе предвид решенията, взети от Съвета относно санкциите и 
ограничителните мерки срещу Русия, които включват дипломатически мерки, 
индивидуални ограничителни мерки като замразяване на активи и ограничения за 
пътуване, ограничения върху икономическите отношения с Крим и Севастопол и 
с неконтролираните от правителството райони на Донецк и Луганск, 
икономически санкции, ограничения върху медиите и ограничения върху 
икономическото сътрудничество,

– като взе предвид Нюрнбергските принципи, разработени от Комисията по 
международно право на Организацията на обединените нации, които определят 
какво съставлява военно престъпление,

1 Приети текстове, P9_TA(2021)0515.
2 ОВ C 125, 18.3.2022 г., стр. 2.
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– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

– като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

– като взе предвид Женевската конвенция и допълнителните протоколи към нея,

– като взе предвид Заключителния акт от Хелзинки и последващите документи,

– като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН от 2 март 2022 г. 
относно агресията срещу Украйна и от 24 март 2022 г. относно хуманитарните 
последици от агресията срещу Украйна,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на 
престъплението геноцид,

– като взе предвид решението на Международния съд към ООН от 16 март 2022 г.,

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Меморандума от 
Будапеща относно гаранциите за сигурност и Виенския документ и 
допълнителните протоколи към него,

– като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в съответствие с Устава на ООН и с принципите на 
международното право всички държави се ползват със суверенно равенство и „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“; като има предвид, че Руската федерация провежда незаконна, 
непровокирана и необоснована агресивна война срещу Украйна от 24 февруари 
2022 г. насам, и като има предвид, че на 16 март 2022 г. Международният съд 
нареди на Руската федерация „незабавно да преустанови военните си операции на 
територията на Украйна“;

Б. като има предвид, че хиляди украински цивилни граждани са загубили живота си 
или са ранени по време на руската агресия и нашествие от 24 февруари 2022 г. 
насам, като в същото време почти 6,5 милиона украински граждани са били 
вътрешно разселени и над 4 милиона са избягали в съседни държави, като това се 
добавя към общия брой от над 14 000 души, както военни, така и цивилни лица, 
които са загубили живота си през последните осем години в резултат на 
окупацията на Крим от Руската федерация и на породения от нея конфликт в 
Източна Украйна; 

В. като има предвид, че един месец след началото на руската агресия войната в 
Украйна продължава да отнема живота на невинни хора; като има предвид, че 
извършените от руските войски жестокости достигнаха ново измерение с 
откриването на 3 април 2022 г., неделя, на трупове на цивилни мъже и жени, 
лежащи по улиците на Буча – град, който в продължение на почти един месец 
беше недостъпен за украинската армия; като има предвид, че тези факти ясно 
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оправдават създаването на международна комисия за разследване на всички 
престъпления, извършени от руската армия от началото на войната;

Г. като има предвид, че руската армия продължава да извършва безразборни 
артилерийски обстрели и въздушни удари срещу жилищни райони и гражданска 
инфраструктура като болници, училища и детски градини, което доведе до пълно 
или почти пълно унищожаване на Мариупол, Волноваха и други градове и села;

Д. като има предвид, че досега Украйна показа безпрецедентни равнища на 
съпротива и издръжливост и не позволи на Русия да изпълни първоначалната си 
военна цел да окупира цялата страна;

Е. като има предвид, че на 5 април 2022 г. Комисията предложи и обяви нови 
санкции и че работи по допълнителни пакети от санкции; като има предвид, че 
първите санкции на ЕС срещу Руската федерация бяха наложени през март 2014 г. 
след незаконното анексиране на Крим през 2014 г., и като има предвид, че най-
новият пакет беше приет на 15 март 2022 г. след непровокираното и необосновано 
нашествие на Русия в Украйна, което тя започна на 24 февруари 2022 г.; като има 
предвид, че ЕС също така прие санкции срещу Беларус в отговор на участието на 
страната в руската агресия и нашествие;

Ж. като има предвид, че санкциите имат ефект, но че покупките от страна на ЕС на 
изкопаеми горива от Русия все още предоставят на режима средства, които 
помагат за финансирането на войната;

З. като има предвид, че ЕС плаща на Русия до 800 милиона евро на ден за 
доставките на изкопаеми горива, като годишната сума възлиза общо на почти 300 
милиарда евро;

И. като има предвид, че според академични проучвания3 забраната на вноса на 
изкопаеми горива с произход от Русия би оказала въздействие върху 
икономическия растеж на ЕС, равняващо се на загуби, които се очаква да бъдат в 
размер под 3% от БВП, докато потенциалните загуби за руската икономика през 
същия период биха възлезли на 30% от БВП и биха спомогнали за спиране на 
руската агресия;

Й. като има предвид, че председателят Мецола се обърна към Върховната рада на 1 
април 2022 г. и се срещна от името на Европейския парламент с президента и 

3 Включително от Bachmann et al., Европейската централна банка, Deutsche Bank Research, Oxford 
Economics, Goldman Sachs и т.н., обобщени от Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Германски съвет на икономическите експерти) в доклада му от март 
2022 г., озаглавен „Auswirkungen eines möglichen Wegfalls russischer Rohstofflieferungen auf 
Energiesicherheit und Wirtschaftsleistung (Последици от възможно прекратяване на руските доставки на 
суровини за енергийната сигурност и стопанските резултати): Auszug aus der aktualisierten 
Konjunkturpronose 2022 und 2023“ (Откъс от актуализираната прогноза за конюнктурата през 2022 и 2023 
г.). 
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министър-председателя на Украйна и с лидерите на политическите групи;

1. осъжда по възможно най-категоричен начин агресивната война на Руската 
федерация срещу Украйна, както и участието на Беларус в тази война, и изисква 
Русия незабавно да прекрати всички военни действия в Украйна и безусловно да 
изтегли всички сили и военно оборудване от цялата международно призната 
територия на Украйна; скърби с народа на Украйна във връзка с трагичните 
загуби и страданията, които хората преживяват;

2. подчертава, че военната агресия и нашествието представляват сериозно 
нарушение на международното право, и по-специално на Женевската конвенция и 
допълнителните протоколи към нея, както и на Устава на ООН, и призовава 
Руската федерация отново да поеме отговорностите си като постоянен член на 
Съвета за сигурност на ООН за поддържане на мира и сигурността и да спазва 
ангажиментите си съгласно Заключителния акт от Хелзинки, Парижката харта за 
нова Европа и Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност; 
счита, че руското нашествие в Украйна представлява нападение не само срещу 
суверенна държава, но и срещу принципите и механизма на сътрудничество и 
сигурност в Европа и срещу основания на правила международен ред, определен 
в Устава на ООН;

3. изразява своето възмущение и гняв от зверствата, за които се съобщава, 
включително изнасилванията и екзекуциите на цивилни лица, принудителното 
разселване, грабежите и нападенията срещу гражданска инфраструктура като 
болници, медицински заведения, училища, убежища и линейки, както и стрелбата 
по цивилни лица, опитващи се да избягат от зони на конфликт по предварително 
договорени хуманитарни коридори, извършени от руските въоръжени сили в 
редица окупирани украински градове, като например Буча; настоява 
извършителите на военни престъпления и на други тежки нарушения на правата, 
както и отговорните правителствени служители и военни лидери да бъдат 
подведени под отговорност; напълно подкрепя разследването, започнато от 
прокурора на Международния наказателен съд във връзка с военните 
престъпления и престъпленията срещу човечеството, както и работата на 
анкетната комисия на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на 
човека; призовава институциите на ЕС да предприемат всички необходими 
действия в рамките на международните институции и процедури и в рамките на 
Международния наказателен съд или други подходящи международни трибунали 
или съдилища с цел наказателно преследване на действията на Владимир Путин и 
Александър Лукашенко като военни престъпления и престъпления срещу 
човечеството, както и да участват активно в тяхното разследване; призовава за 
създаването на специален трибунал на ООН за престъпленията в Украйна; счита, 
че би било целесъобразно да се използва международния, безпристрастен и 
независим механизъм за съдействие при всички международни разследвания на 
военни престъпления, извършени в Украйна; призовава държавите членки и ЕС да 
засилят капацитета си за ефективна борба с безнаказаността на лицата, които са 
извършили военни престъпления или са участвали в извършването на военни 
престъпления;
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4. отново заявява, че доставките на оръжия трябва да продължат и да бъдат 
увеличени, за да се даде възможност на Украйна ефективно да се защитава; 
отново изразява подкрепата си за цялата отбранителна помощ, предоставяна на 
украинските въоръжени сили, предлагана индивидуално от държавите членки и 
колективно чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ); 
приветства решението за увеличаване на помощта за Украйна по линия на ЕМПМ 
с още 500 милиона евро и призовава за допълнително увеличаване на конкретните 
вноски за спешно укрепване на отбранителния капацитет на Украйна, както 
двустранно, така и в рамките на ЕМПМ;

5. призовава за установяване на безопасни хуманитарни коридори, за да се 
евакуират цивилните лица, бягащи от бомбардировките, и за засилване на 
мрежите на ЕС за хуманитарна помощ в Украйна (включително гориво, храна, 
лекарства, доставки на питейна вода, генератори на енергия и мобилни кампуси); 
предлага Комисията да въведе схеми за партньорска помощ за Украйна с цел 
повишаване на ефективността на помощта;

6. подчертава, че реакцията на ЕС и неговият политически ангажимент трябва да 
бъдат на висотата на предизвикателството, създадено от военните действия, и да 
съответстват на усилията на нашите украински партньори и съмишленици, които 
се борят и се жертват за защитата на европейските ценности и принципи, 
надхвърлящи границите на настоящите държави – членки на ЕС;

7. изразява пълната си солидарност с народа на Украйна и силните му стремежи да 
превърне страната си в демократична и просперираща европейска държава; 
признава волята на Украйна да участва в европейския проект, изразена чрез 
кандидатурата ѝ за членство в ЕС, внесена на 28 февруари 2022 г.; призовава 
институциите на ЕС да работят за предоставянето на Украйна на статут на страна 
кандидатка, като ясен политически сигнал за техния ангажимент, в съответствие с 
член 49 от Договора за Европейския съюз и въз основа на заслугите на страната, и 
междувременно да продължат да работят за интегрирането ѝ в единния пазар на 
ЕС в съответствие със Споразумението за асоцииране; приветства Версайската 
декларация на Европейския съвет, в която се заявява, че Украйна е член на 
нашето европейско семейство;

8. решително осъжда руската реторика, с която се внушава възможността за 
прибягване до употребата на оръжия за масово унищожение от Руската 
федерация, и подчертава, че употребата на такива оръжия би била недопустима и 
би довела до възможно най-тежките последици; осъжда освен това завземането от 
руските сили на активни или разрушени ядрени съоръжения и обекти на 
територията на Украйна, като подчертава, че правилното стопанисване на тези 
съоръжения е въпрос от решаващо значение за здравето на целия регион; 
подчертава решаващата роля на Международната агенция за атомна енергия 
(МААЕ) за осигуряването на безопасността на ядрените съоръжения в Украйна; 
подкрепя призива на украинските органи към Съвета за сигурност на ООН за 
незабавно предприемане на мерки за демилитаризиране на изключителната зона 
на атомната електроцентрала в Чернобил и за даване на разрешение на МААЕ 
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незабавно да поеме пълен контрол върху площадката на атомната 
електроцентрала;

9. приветства бързото приемане на санкции от Съвета и изразява задоволство от 
единството на институциите на ЕС и държавите членки в отговор на агресията на 
Русия срещу Украйна, както и от високото равнище на координация в рамките на 
Г-7; призовава всички партньори, по-специално държавите – кандидатки за 
членство в ЕС, както и потенциалните държави кандидатки, да се присъединят 
към пакетите от санкции; приветства новосъздадената работна група „Russian 
Elites, Proxies, and Oligarchs“ (Руски елит, посредници и олигарси), чиято цел е да 
координира работата на ЕС, Г-7 и Австралия във връзка със санкциите срещу 
руски и беларуски олигарси; приканва Европейската служба за външна дейност и 
Комисията да засилят своите контакти с държавите, които все още не са се 
последвали ЕС във въвеждането на санкции срещу Руската федерация, като 
използват влиянието на ЕС и пълния набор от налични инструменти на ЕС за тази 
цел и предоставят помощ при необходимост; изразява съжаление, че някои 
държави – кандидатки за членство в ЕС, не са се присъединили към санкциите на 
ЕС; призовава за създаването на ясен план за действие по отношение на 
държавите извън ЕС, които улесняват избягването на санкции от страна на 
Руската федерация; настоятелно призовава Съвета да приеме допълнителни 
строги санкции, които да отразяват неотслабващата ескалация на руската агресия 
и извършените от руските военни сили шокиращи зверства, които безспорно 
представляват военни престъпления;

10. призовава лидерите на ЕС и лидерите на други държави да изключат Русия от Г-
20 и други многостранни организации за сътрудничество, например Съвета на 
ООН по правата на човека, Интерпол, Световната търговска организация, 
ЮНЕСКО и други, което би било важен знак, че международната общност няма 
да се върне към предишните си обичайни отношения си с държавата агресор;

11. подчертава, че пълното и ефективно прилагане на съществуващите санкции в 
целия ЕС и от международните съюзници на ЕС трябва да бъде приоритет сега; 
призовава държавите членки незабавно да установят и при необходимост бързо да 
създадат правно основание за осигуряване на пълно и ефективно спазване на 
санкциите в рамките на националните юрисдикции; призовава Комисията и 
надзорните органи на ЕС да следят отблизо ефективното и всеобхватно прилагане 
на всички санкции на ЕС от страна на държавите членки и да предприемат мерки 
по отношение на евентуални практики на заобикаляне;

12. настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че националните 
наказателни мерки срещу нарушаването на санкциите на ЕС са ефективни, 
пропорционални и възпиращи; приветства обявяването на информационно 
хранилище за санкциите и пътна карта (включително критерии и график) за 
преминаване от установяване на системно неспазване на санкциите на ЕС към 
производства за установяване на нарушение пред Съда на Европейския съюз;

13. призовава Съвета да наложи допълнителни санкции на обществени фигури, които 
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разпространяват агресивна пропаганда в Русия в подкрепа на руската агресия 
срещу Украйна;

14. призовава за повишаване на ефективността на съществуващите санкции, наред с 
другото и чрез изключване, в координация с единомислещи международни 
партньори на ЕС, на банките от Руската федерация от системата SWIFT и чрез 
забрана за влизане в териториалните води на ЕС и акостиране в пристанища на ЕС 
на каквито и да е плавателни съдове, плаващи под руско знаме, регистрирани в 
Русия, собственост на, чартирани от или експлоатирани от Русия, които идват от 
или се насочват към руско пристанище, или други свързани с Русия морски 
плавателни съдове, включително Совкомфлот; призовава за забрана на товарния 
автомобилен транспорт от и до територията на Русия и Беларус и предлага 
забраната за износ да бъде разширена, така че да обхване доставките, които са 
договорени преди влизането в сила на санкциите, но все още не са изцяло 
изпълнени; изисква въвеждането на вторични санкции за всички субекти, 
регистрирани в държави – членки на ЕС, и в трети държави, които помагат на 
руския и на беларуския режим да заобикалят санкциите;

15. призовава за незабавно пълно ембарго върху вноса на руски нефт, въглища и 
ядрено гориво, а във възможно най-кратки срокове  – върху вноса на руски газ,  
както и да се изоставят напълно проектите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ 
и да се представи план за продължаване на гарантирането на сигурността на 
енергийните доставки за ЕС в краткосрочна перспектива; призовава Комисията, 
Европейската служба за външна дейност и държавите членки да изготвят 
всеобхватен план за действие за ЕС по отношение на допълнителни санкции и да 
информират ясно за червените линии и за подробните етапи за отмяна на 
санкциите една по една, в случай че Русия предприеме стъпки за възстановяване 
на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките 
на международно признатите ѝ граници и оттегли напълно военните си части от 
територията на Украйна;

16. отново подчертава значението на диверсификацията на енергийните ресурси, 
технологии и маршрути на доставки, а също и на допълнителните инвестиции в 
енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници, решения за 
съхранение на газ и електроенергия и устойчивите дългосрочни инвестиции в 
съответствие с Европейския зелен пакт; подчертава значението на осигуряването 
на енергийни доставки от търговските партньори на ЕС чрез съществуващите и 
бъдещите споразумения за свободна търговия, за да се намали допълнително 
зависимостта на ЕС от Русия, особено по отношение на суровините; освен това 
призовава на равнището на ЕС да бъдат създадени общи стратегически енергийни 
резерви и механизми за закупуване на енергия с цел повишаване на енергийната 
сигурност, като същевременно се намалят външната енергийна зависимост и 
нестабилността на цените; призовава за започване на работа по създаването на 
газов съюз, основан на общи покупки на газ от държавите членки;

17. настоятелно призовава държавите членки да прекратят сътрудничеството с руски 
дружества по съществуващи и нови ядрени проекти, включително във 
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Финландия, Унгария и България, при които руските експерти могат да бъдат 
заменени със западни, и постепенно да преустановят използването на услугите на 
„Росатом“; призовава за прекратяване на научното сътрудничество с руски 
енергийни дружества, като например „Росатом“, и други съответни руски научни 
организации; изисква санкциите срещу Беларус да са равностойни на санкциите, 
въведени срещу Русия, за да се премахнат всички пропуски, позволяващи на 
Путин да използва помощта на Лукашенко, за да заобиколи санкциите;

18. настоятелно призовава международните организации в областта на енергетиката 
да преразгледат ролята на Русия в своите дейности, включително евентуалното 
временно преустановяване на проектите за сътрудничество между Русия и 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и временното 
преустановяване на руското участие в многостранни проекти;

19. подчертава, че всички активи, принадлежащи на руски длъжностни лица или 
олигарси, свързани с режима на Путин, техните посредници и подставени лица, 
както и на лицата в Беларус, свързани с режима на Лукашенко, следва да бъдат 
иззети, а визите им за ЕС да бъдат отменени в рамките на пълната и незабавна 
забрана на предоставянето на гражданство, визи и разрешения за пребиваване 
срещу инвестиции; подчертава, че санкциите следва да се насочат към по-широк 
кръг руски длъжностни лица, губернатори, кметове и членове на икономическия 
елит, които спазват настоящата политика на режима на Путин и се възползват от 
нея;

20. призовава да се предприемат действия за създаването на подобен на плана 
„Маршал“ фонд (доверителен фонд за солидарност с Украйна), с цел 
възстановяване на Украйна след войната, стартиране на мащабна инвестиционна 
програма и разгръщане на потенциала за растеж на страната; счита, че фондът 
следва да бъде щедър и да се финансира, наред с другите, от ЕС, неговите 
държави членки, вноски на донори и компенсации от Русия за военните щети, в 
т.ч. руските активи, които са били замразени преди това в резултат на санкции и 
следва да се конфискуват законно в съответствие с международното право;

21. призовава за механизъм за солидарност на ЕС за справяне с икономическите и 
социалните последици от войната на Русия срещу Украйна и от наложените 
санкции;

22. подчертава, че е важно да се гарантира, че селскостопанският сектор на Украйна 
може да възстанови доброто си функциониране възможно най-бързо, като се 
полагат всички възможни усилия за спасяване на предстоящия сеитбен и 
производствен сезон и се даде възможност за безопасни коридори за транспорт и 
за доставки на храни и гориво до и от страната; призовава за отварянето на зелени 
сухоземни коридори, за да се внася в Украйна всичко необходимо за запазване на 
селскостопанското производство (напр. пестициди и торове) и да се извозват от 
Украйна всички селскостопански продукти, които все още могат да бъдат 
изнасяни;

23. изразява пълната си подкрепа за решението на прокурора на Международния 
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наказателен съд да започне разследване на предполагаемите военни престъпления 
и престъпления срещу човечеството, извършени в Украйна, и подчертава 
значението на бързите действия и бързия напредък, за да се осигурят 
необходимите доказателства; поради това призовава за финансова и практическа 
подкрепа за важната работа на Международния наказателен съд, например като се 
даде възможност на Консултативната мисия на ЕС в Украйна да помогне с 
документирането на доказателствата;

24. призовава ЕС и неговите държави членки да създадат глобален механизъм за 
санкции срещу корупцията и да приемат бързо целенасочени санкции срещу 
лицата, отговорни за корупция по високите етажи на властта в Русия и Беларус;

25. отново заявява, че руската дезинформация е част от военните усилия на Русия в 
Украйна и че санкциите на ЕС срещу руските държавни медийни канали могат 
лесно да бъдат заобиколени чрез използване на виртуални частни мрежи, 
сателитна телевизия и интелигентни телевизионни функции; призовава 
Комисията и държавите членки да приложат изцяло забраната върху руските 
държавни пропагандни канали;

26. призовава за разширяване на изискванията за оповестяване на информация от 
страна на европейските финансови институции, за да се информират 
компетентните органи за всички активи, притежавани от някои руски и беларуски 
граждани, а не само за техните депозити; припомня, че гражданите на ЕС могат да 
използват инструмента на Комисията за подаване на сигнали за нарушения, за да 
докладват анонимно за нарушения на минали, настоящи и планирани санкции 
срещу руски и беларуски физически лица и образувания; счита, че списъците с 
индивидуални санкции следва да се разширят и да включат лица, които 
понастоящем или в миналото са имали тесни връзки с руското и с беларуското 
правителство; призовава Комисията да използва пълноценно рамката за борба с 
изпирането на пари и да включи Русия и Беларус в списъка на високорисковите 
юрисдикции, посочени в член 9 от четвъртата директива относно борбата с 
изпирането на пари4; призовава Комисията да предложи създаването на специален 
орган за наблюдение на прилагането на финансовите санкции и другите 
ограничителни мерки на ЕС; призовава Комисията да картографира и публикува 
активите, замразени и иззети от всяка държава членка; приветства усилията на 
гражданското общество и разследващите журналисти за разкриване на активите, 
притежавани от руските олигарси;

27. приветства решенията на международни организации, включително в областта на 
културата и спорта, за временно преустановяване на руското участие; призовава 
държавите членки да понижат равнището на представителство на Руската 
федерация и да намалят броя на руските дипломатически и консулски служители 
в ЕС, по-специално когато техните действия включват шпионаж, дезинформация 
или военни въпроси; призовава за непрекъсната координация с 
трансатлантическите съюзници и единомислещите партньори, като например тези 

4 OВ L 141, 5.6.2015 г., стp. 73.
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в НАТО, Г-7 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 
членовете на Европейската асоциация за свободна търговия, асоциираните 
държави и държавите кандидатки; подчертава, че ЕС следва да реагира 
решително, когато предполагаемите партньори не подкрепят позициите на ЕС;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно 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 
Организацията на обединените нации, на НАТО, на Г-7, на Съвета на Европа, на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на президента, 
правителството и парламента на Украйна, на президента, правителството и 
парламента на Руската федерация, както и на президента, правителството и 
парламента на Беларус.


