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Резолюция на Европейския парламент относно нарушения на правата на човека в 
контекста на принудителното депортиране на украински цивилни лица в Русия и 
принудителното осиновяване на украински деца в Русия
(2022/2825(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции относно Украйна и Русия и по-
специално резолюциите си от 7 април1, 5 май2 и 19 май3 2022 г.,

– като взе предвид Устава на ООН, 

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, 

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, 

– като взе предвид Хагските конвенции, 

– като взе предвид Женевските конвенции и допълнителните протоколи към тях,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

– като взе предвид Международната конвенция за защита на всички лица от 
насилствено изчезване, 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г. 
и допълнителните протоколи към нея,

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

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Украйна от 30 май 
2022 г.,

– като взе предвид докладите на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ) от 13 април 2022 г. и 14 юли 2022 г. относно нарушенията на 
международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека, 
военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, извършени в 
Украйна,

– като взе предвид докладите на комисаря по правата на човека на украинския 

1 Резолюция на Европейския парламент от 7 април 2022 г. относно закрилата от страна на ЕС на децата и 
младите хора, бягащи от войната в Украйна, Приети текстове P9_TA(2022)0120.
2 Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2022 г. относно въздействието на войната срещу 
Украйна върху жените, Приети текстове, P9_TA(2022)0206. 
3 Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2022 г. относно борбата срещу безнаказаността за 
извършването на военни престъпления в Украйна, Приети текстове, P9_TA(2022)0218.
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парламент,

– като взе предвид обсъждането в Съвета за сигурност на ООН на 7 септември 
2022 г. относно принудителното разселване и депортиране на украински 
граждани, както и принудителното осиновяване на украински деца в Русия,

– като взе предвид доклада на Human Rights Watch, озаглавен We Had No Choice: 
“Filtration” and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia 
(Нямахме избор: „Филтриране“ и престъплението насилствено преместване на 
украински цивилни лица в Русия“), от 1 септември 2022 г.,

– като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник 
за дейността,

А. като има предвид, че на 24 февруари 2022 г. Руската федерация възобнови една 
непровокирана, неоправдана и незаконна агресивна война срещу Украйна; като 
има предвид извършените от Русия масови и тежки нарушения на правата на 
човека и военни престъпления от началото на нейното пълномащабно нашествие 
в Украйна, включително масовите убийства на цивилни лица и военнопленници, 
изтезанията, сексуалното насилие, насилствените изчезвания, насилственото 
депортиране, разграбването и възпрепятстването на евакуацията и хуманитарните 
конвои, всички от които са забранени съгласно международното право и трябва да 
бъдат преследвани по съдебен ред;

Б. като има предвид, че според комисаря по правата на човека на парламента на 
Украйна (украинския омбудсман) от 24 февруари 2022 г. насам над 1 милион 
украинци са били принудително депортирани в Руската федерация, често далеч на 
изток в Русия; като има предвид, че различни източници сочат, че техният брой е 
по-голям, като според най-високите оценки той достига 2,5 милиона и 
непрекъснато расте; като има предвид, че принудителното депортиране от 
Украйна през т.нар. „филтрационни лагери“ показва силни исторически паралели 
с принудителното масово депортиране в Съветския съюз и концентрационните 
лагери на ГУЛАГ; като има предвид, че насилственото преместване е военно 
престъпление и потенциално престъпление срещу човечеството;

В. като има предвид, че широкомащабното принудително депортиране на украински 
цивилни лица в Руската федерация беше определено от международни 
организации като ОССЕ и ООН като едно от най-сериозните нарушения на 
международното хуманитарно право, извършени от Руската федерация в нейната 
агресивна война срещу Украйна;

Г. като има предвид, че Службата на Върховния комисар по правата на човека на 
ООН (СВКПЧ) провери извършването на т.нар. „филтриране“, включващо 
широкомащабни, задължителни, наказателни и неправомерни проверки за 
сигурност, довели до многобройни нарушения на правата на човека срещу 
украински граждани; като има предвид, че украинските цивилни лица всъщност 
са били интернирани, докато са чакали да преминат през този процес, който е 
продължавал от няколко часа до почти един месец; като има предвид, че по време 
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на „филтрирането“ украинските граждани са подлагани на подробен разпит, 
претърсване на тялото, понякога включващо принудително разсъбличане, и 
изтезания; като има предвид, че при тези обстоятелства украинските жени и 
момичета са били изложени на риск от сексуална експлоатация;

Д. като има предвид, че процесът на „филтриране“ е систематичен и представлява 
масово незаконно събиране на данни, като предоставя на руските органи огромни 
количества лични данни за украински цивилни лица, включително техните 
биометрични данни; като има предвид, че това е явно нарушение на правото на 
неприкосновеност на личния живот и би могло да изложи лицата, които са 
подложени на него, на риск от целенасочени действия в бъдеще;

Е. като има предвид, че по време на този процес руските органи често конфискуват 
украинските паспорти и принуждават украинците да подпишат споразумения за 
оставане в Русия, което ги лишава от възможността да се завърнат у дома, в 
очевиден опит за промяна на демографския състав на Украйна; като има предвид, 
че в допълнение към принудителното депортиране и осиновяване, Русия, 
следвайки своята геополитическа концепция за „Русский мир“ („руски свят“) 
провежда ускорена русификация в окупираните територии на Украйна;

Ж. като има предвид, че украинците, които не успяват да „преминат успешно“ през 
процеса на „филтриране“, са задържани и прехвърляни в руски центрове за 
задържане и наказателни колонии и са изложени на сериозни рискове, 
включително от изтезания и малтретиране, или изчезват насилствено; като има 
предвид, че СВКПЧ е документирала достоверни данни за разделяне на деца от 
семействата им, когато придружаващият ги възрастен не е преминал процеса на 
„филтриране“;

З. като има предвид, че децата, бягащи от войната, особено когато са непридружени, 
са изложени на повишен риск от насилие, малтретиране и експлоатация, както и 
от изчезване и превръщане в жертва на трафик, особено когато се придвижват 
през границите, като момичетата по-специално са изложени на риск от насилие, 
основано на пола;

И. като има предвид, че на 3 септември 2022 г. украинският омбудсман заяви, че над 
200 000 деца вече са били принудително отведени в Руската федерация с 
намерението да бъдат предложени за осиновяване от руски семейства и че са 
потвърдени обстоятелствата, свързани с принудителното депортиране на 7 000 
украински деца; като има предвид, че руските органи съзнателно разделят 
украинските деца от родителите им и отвличат други от домовете за сираци, 
други детски заведения и болници, преди да ги предложат за осиновяване в Русия; 
като има предвид, че тези действия на Руската федерация са систематични и 
мащабни по своя характер и включват заличаване на личните данни на 
депортираните лица, наред с други престъпления;

Й. като има предвид, че Украйна създаде портала „Деца на войната“, за да позволи 
на родителите на изгубени, разселени и депортирани деца да споделят всички 
налични данни;
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К. като има предвид, че след като децата се окажат в окупираните от Русия 
територии или в самата Русия, процесът на връщането им или събирането им с 
техните настойници става невероятно сложен; като има предвид, че без да са 
въведени официални процедури за връщане на украинските деца в Украйна или за 
тяхното събиране с техните настойници и грижещите се за тях лица, процесът до 
голяма степен се извършва от отделни лица с подкрепата на местни доброволци, 
неправителствени организации и преговори по канали за подкрепа;

Л. като има предвид, че на 25 и 30 май 2022 г. президентът Владимир Путин подписа 
укази, с които се опростява процедурата за предоставяне на руско гражданство на 
украински граждани, включително деца без родителски грижи, и за осиновяване 
на украински деца от руски семейства, което допълнително усложнява 
завръщането им в Украйна и улеснява процеса на принудително асимилиране на 
украински деца; като има предвид, че оттогава стотици украински деца са 
получили руско гражданство и са били изпратени при нови родители в различни 
региони на Русия;

М. като има предвид, че международното право недвусмислено забранява 
депортирането в рамките на окупирана територия или от окупирана територия 
към територията на окупиращата сила, което представлява тежко нарушение на 
Женевските конвенции и военно престъпление съгласно Римския статут на 
Международния наказателен съд; като има предвид, че международното право и 
съдебна практика забраняват осиновяването по време на извънредни ситуации 
или непосредствено след тях; като има предвид, че Украйна прие мораториум 
върху международното осиновяване на ранен етап от войната; като има предвид, 
че Конвенцията на ООН за правата на детето и Четвъртата Женевска конвенция 
забраняват на окупационните сили да променят личния статут на децата, 
включително тяхното гражданство;

Н. като има предвид, че съгласно член 2 от Конвенцията на ООН за преследване и 
наказване на престъплението геноцид насилственото предаване на деца от групата 
на друга група с цел да се унищожи, отчасти или изцяло, една национална, 
етнически, расова или религиозна група като такава представлява геноцид;

О. като има предвид, че възрастните хора, хората с увреждания и други уязвими 
групи изглежда са изложени на особен риск да останат блокирани в окупираните 
от Русия райони или в Русия, тъй като те често са настанявани против волята им в 
домове за възрастни хора, които се намират в Русия или в окупираните от Русия 
райони; като има предвид, че тези домове са затворени институции и 
настаняването на уязвими лица в такива домове нарушава основното им право на 
свободно движение;

П. като има предвид, че украинските граждани, които са се оказали на територията 
на Руската федерация, са изправени пред значителни трудности, като липса на 
средства за издръжка, невъзможност за обмен на украински гривни или теглене на 
средства чрез банкови карти, липса на облекло и артикули за лична хигиена, както 
и невъзможност да се свържат с роднини; като има предвид, че украинските 
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цивилни лица са принудително премествани в икономически изостанали или 
изолирани райони в Русия, често в Сибир, и остават без средства за завръщане; 
като има предвид, че тези, които се опитват да напуснат Русия, често не могат да 
преминат през руската граница, защото не разполагат с необходимите документи 
за самоличност, тъй като са ги оставили в Украйна, когато са бягали от войната, 
или те са им били конфискувани от руските органи;

Р. като има предвид, че пропагандата на Кремъл, с която се оправдава агресивната 
война, водена от Русия днес срещу Украйна, се основана на изопачен наратив за 
Втората световна война;

1. осъжда най-категорично агресивната война на Руската федерация срещу Украйна, 
както и активното участие 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; 
изразява пълна солидарност с народа на Украйна, напълно подкрепя 
независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните 
международно признати граници и подчертава, че тази война е сериозно 
нарушение на международното право;

2. решително осъжда докладваните зверства, извършени от руските въоръжени сили, 
техните пълномощници и различни окупационни органи, и по-специално 
насилственото депортиране на украински цивилни лица, включително деца, в 
Русия, както и ужасяващите практики на Русия в т.нар. „филтрационни лагери“, 
където семействата биват разделяни, а тези, които се считат за „ненадеждни“, 
изчезват;

3. призовава Русия да спазва изцяло задълженията си по международното право и 
незабавно да прекрати принудителното депортиране и насилственото преместване 
на украински цивилни лица в Русия и в окупираните от Русия територии, 
принудителното преместване на деца в окупираните от Русия територии и в 
Руската федерация, както и международното осиновяване на деца, прехвърлени от 
цялата международно призната територия на Украйна; призовава Русия да отмени 
законодателството, улесняващо осиновяването на украински деца;

4. подчертава необходимостта международните и европейските организации, 
включително Международният комитет на Червения кръст, Службата на 
върховния комисар на ООН за бежанците, Международната организация по 
миграция и Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН, да 
имат неограничен достъп за посещение на „филтрационните“ лагери и други 
места, където украинските гражданите са настанени след прехвърлянето им в 
Русия и в окупираните от Русия територии, да наблюдават тези съоръжения и да 
помагат както на украинските граждани, които желаят да се върнат на 
територията на Украйна, да направят това, така и на украинските граждани, които 
желаят да отидат в трета страна и да търсят убежище и да кандидатстват за 
придобиване на статут на бежанец и/или за събиране на семейството, без да 
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преминават през Украйна;

5. изисква Руската федерация незабавно да осигури информация за имената, 
местонахождението и благосъстоянието на всички украинци, които са задържани 
или депортирани, и да разреши и създаде условия за безопасното завръщане на 
всички украински цивилни лица, включително деца, и по-специално онези, които 
са били насилствено депортирани на територията на Руската федерация или в 
украинските територии, които понастоящем са окупирани от Руската федерация, 
чрез създаването на безопасни канали за комуникация и пътуване;

6. призовава всички държави и международни организации да оказват натиск върху 
Русия да спазва забраната за насилствено прехвърляне, включително 
принудителната евакуация на цивилни лица на нежелани места, и да улеснят 
безопасното преминаване на цивилни лица до място по техен избор, особено за 
уязвимите групи;

7. изисква Русия да спазва изцяло задълженията си и да спре систематичните 
операции по „филтриране“, да преустанови всички текущи процеси на събиране и 
задържане на биометрични данни, да изтрие незаконно събраните данни и да 
гарантира, че цивилните лица могат да се отправят в безопасност и под 
международно наблюдение към контролирана от Украйна територия, ако това е 
техният избор;

8. подчертава, че децата, които са били разделени от родителите си по време на 
война или извънредна хуманитарна ситуация, не могат да се считат за сираци и 
трябва да им бъде разрешено и да им се даде възможност незабавно да се върнат и 
да се съберат отново със своите родители или законни настойници;

9. настоятелно призовава органите на Руската федерация незабавно да предоставят 
на международни организации като Службата на Върховния комисар по правата 
на човека на ООН и УНИЦЕФ достъп до всички украински деца, които са били 
насилствено депортирани в окупираните от Русия територии и в Русия; призовава 
руските органи да гарантират безопасността и благосъстоянието на украинските 
деца, докато са в Русия и в окупираните от Русия територии, и да ги защитят от 
опасностите, произтичащи от войната и нейните последици;

10. призовава за незабавното създаване на пакет на ЕС за закрила на детето за защита 
и подпомагане на деца и младежи, бягащи от войната в Украйна, който да 
включва безопасно преминаване, защита от насилие, малтретиране, експлоатация 
и трафик, както и спешна помощ, усилия за събиране на семействата и 
дългосрочна подкрепа за рехабилитация;

11. призовава заместник-председател на Комисията и върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и държавите 
членки да обърнат внимание на тежкото положение на уязвимите групи, 
включително деца, възрастни хора и лица с увреждания, в публичните изявления 
на ЕС относно принудителното прехвърляне и да подкрепят активисти и 
неправителствени организации на място, които се опитват да се грижат за тях и да 
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улеснят безопасното им връщане;

12. призовава Комисията и държавите членки да работят с украинските органи, 
международните организации и гражданското общество, за да създадат 
механизми за документиране на фактите на принудително прехвърляне (броя и 
самоличността на хората, включително децата, местонахождението на лицата, 
които не са преминали „успешно“ процеса на филтриране, условията на техния 
престой в Русия и др.), включително с цел да се установи местонахождението им, 
да се репатрират по-специално изчезнали деца и да се окаже съдействие за 
събиране на семействата и издирване; подчертава необходимостта от събиране на 
информация, като имена на лица, които са изчезнали по време на процеса на 
„филтриране“, принудителното им задържане или прехвърлянето им в Русия;

13. призовава държавите членки да подкрепят чрез своите дипломатически мисии в 
Русия издаването на временни документи за пътуване, чрез които украински 
граждани, които са блокирани в Русия без документи за самоличност или за 
пътуване, да напуснат страната, ако желаят това, и да им осигурят временен 
подслон в ЕС, ако необходимо;

14. категорично осъжда указите на руския президент от 25 и 30 май 2022 г.;

15. настоятелно призовава Русия да изостави своята политика на издаване на 
паспорти и да позволи на украинците да запазят оригиналните си документи за 
самоличност;

16. настоява, че извършителите на военни престъпления, на престъпления срещу 
човечеството и на евентуален геноцид или тези, имали намерение да извършат 
геноцид, както и отговорните правителствени служители и военачалници, трябва 
да бъдат подведени под отговорност; отбелязва, че принудителното преместване и 
депортиране на украински деца, включително деца от институции, в Руската 
федерация и в окупираните от Русия територии и тяхното принудително 
осиновяване от руски семейства е в нарушение на украинското и международното 
право, и по-специално член II от Конвенцията на ООН за предотвратяване и 
наказване на престъплението геноцид; призовава във връзка с това държавите 
членки да подкрепят усилията на украинските и международните органи за 
събиране, документиране и запазване на доказателства за нарушенията на правата 
на човека, извършени в контекста на руската война срещу Украйна;

17. призовава правителството на Украйна да ратифицира Римския статут на 
Международния наказателен съд, за да улесни наказателното преследване на 
военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително 
принудителното депортиране, и призовава всички европейски държави да 
подпишат или ратифицират Международната конвенция на ООН за защита на 
всички лица от насилствено изчезване;

18. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят всички законни 
международни и национални процеси, включително съгласно принципа на 
универсалната юрисдикция, и да разследват предполагаеми престъпления срещу 
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човечеството и военни престъпления с оглед на подвеждането под отговорност на 
всички извършители в съда, включително в случаи на принудително преместване, 
принудителни осиновявания и насилствени изчезвания; горещо приветства 
текущите разследвания на Международния наказателен съд в това отношение;

19. призовава Комисията и държавите членки да предоставят политическа, правна, 
техническа, финансова и всякакъв друг вид подкрепа, която е необходима за 
създаването на специален съд, който да разгледа агресията на Руската федерация 
срещу Украйна;

20. приветства бързото приемане на санкции от Съвета и призовава за продължаващо 
единство сред институциите на ЕС и държавите членки в отговор на агресията на 
Русия срещу Украйна, както и за високо равнище на координация в рамките на Г-
7; призовава всички партньори, и по-специално държавите — кандидатки за 
членство в ЕС, както и потенциалните държави кандидатки, да се присъединят 
към пакетите от санкции; призовава списъкът на лицата, обект на санкциите, да 
бъде разширен, по-специално за да включи всички образувания и лица, 
идентифицирани като отговорни за подготовката и организирането на 
принудително депортиране и принудително осиновяване или за функционирането 
на така наречените „филтрационни лагери“;

21. отбелязва силните исторически паралели между престъпленията на Русия в 
Украйна и съветските престъпления в окупираните от Съветския съюз територии; 
признава масовото съветско депортиране, наредено, планирано и извършено от 
съветския комунистически режим и цялата система на ГУЛАГ, като престъпления 
срещу човечеството; подчертава, че е важно да се съхрани споменът, да се 
провеждат исторически изследвания и да се осигури образование относно 
тоталитарното минало с цел укрепване на гражданската осведоменост и 
изграждане на устойчивост срещу дезинформацията; призовава за задълбочена 
историческа и правна оценка и прозрачен публичен дебат относно съветските 
престъпления, най-вече в самата Русия, за да се направи невъзможно повторното 
извършване на подобни престъпления в бъдеще;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на Европа, 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Службата на Върховния 
комисар по правата на човека на ООН, Службата на Върховния комисар на ООН 
за бежанците, Международната организация по миграция, Международния 
комитет на Червения кръст, Международния наказателен съд, Детския фонд на 
ООН (УНИЦЕФ), президента, правителството и парламента на Украйна, 
беларуските органи и президента, правителството и парламента на Руската 
федерация.


