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Резолюция на Европейския парламент относно признаване на Руската федерация 
за държава спонсор на тероризма 
(2022-2896(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Русия и Украйна, 
включително своята резолюция от 6 октомври 2022 г. относно ескалацията на 
агресивната война на Русия срещу Украйна1, резолюцията си от 19 май 2022 г. 
относно борбата срещу безнаказаността на военните престъпления в Украйна2 и 
резолюцията от 25 ноември 2021 г. относно нарушенията на правата на човека от 
страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от страна на 
групата „Вагнер“3,

– като взе предвид Устава на Организацията на Обединените нации, Конвенцията за 
предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 9 декември 1948 г. и 
Женевската конвенция (Четвърта) относно закрила на цивилните лица във време 
на война от 12 август 1949 година,

– като взе предвид международната правна рамка за предотвратяване и борба с 
тероризма, включително Резолюция 2341 на Съвета за сигурност на ООН относно 
защитата на критичната инфраструктура от терористични актове, приета на 13 
февруари 2017 г.,

– като взе предвид Европейската конвенция за борба с тероризма от 27 януари 
1977 г. и последвалите международни конвенции,

– като взе предвид нормативната уредба на ЕС за борба са тероризма, включително 
Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането 
на специални мерки за борба с тероризма4 и Регламент (ЕО) № 2580/2001 на 
Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за 
борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания5,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

– като взе предвид Резолюция 2463 на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа от 13 октомври 2022 г. относно по-нататъшното ескалиране на агресията 
на Руската федерация срещу Украйна,

– като взе предвид изявлението от 10 октомври 2022 г. на председателя на 
Европейския съвет Шарл Мишел относно агресивните нападения на Русия срещу 
Киев и други градове в Украйна,

– като взе предвид декларацията на върховния представител от името на 

1 Приети текстове, P9_TA(2022)0353.
2 Приети текстове, P9_TA(2022)0218.
3 ОВ C 224, 8.6.2022 г., стр. 104.
4 ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93.
5 ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.
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Европейския съюз от 22 септември 2022 г. относно агресивната война на Русия 
срещу Украйна,

– като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 14 ноември 2022 г., 
в която се препоръчва създаването на регистър за документиране на щетите, 
причинени от агресията на Руската федерация срещу Украйна,

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

А. като има предвид, че от 24 февруари 2022 г. насам, когато Русия възобнови своята 
незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война срещу Украйна, 
нейните сили извършиха безразборни нападения срещу жилищни райони и 
гражданска инфраструктура, убиха хиляди украински цивилни лица и извършиха 
терористични действия в цялата страна, насочени срещу различни елементи на 
гражданската инфраструктура, като жилищни райони, училища, болници, 
железопътни гари, театри и водоснабдителни и електрически мрежи; като има 
предвид, че тези брутални и нечовешки действия причиняват смърт, страдание, 
унищожение и разселване;

Б. като има предвид, че руските въоръжени сили и техните марионетни сили 
извършиха екзекуции по бърза процедура, отвличания, сексуално насилие, 
изтезания и други жестокости в наскоро и преди това окупираните територии на 
Украйна, включително масовите убийства на цивилни лица в градове като Буча, 
Ирпин, Изюм и Лиман, умишленото нападение на театъра в Мариупол, при което 
бяха убити стотици хора, и нападението срещу железопътната гара в Краматорск, 
при което бяха убити 60 цивилни лица;

В. като има предвид, че много хиляди цивилни лица бяха убити в Украйна, 
включително стотици деца, а много други бяха изтезавани, тормозени, сексуално 
нападнати, изчезнаха, бяха отвлечени или насилствено разселени от руските 
въоръжени сили и техните марионетни сили; като има предвид, че групи за 
защита на правата на човека и международни мисии за наблюдение 
документираха подробно многобройните жестокости, извършени от руските 
въоръжени сили и техните марионетни сили срещу украински цивилни лица, 
например екзекуции по бърза процедура, изтезания, изнасилвания и масово 
задържане на цивилни лица в т.нар. центрове за филтриране, както и насилствено 
осиновяване на украински деца и принудително депортиране; като има предвид, 
че броят на документираните военни престъпления в Украйна наближава 40 000 и 
се очаква да нарасне, след като бъдат документирани военните престъпления в 
наскоро освободените части на Херсонска област; като има предвид, че според 
мониторинговите данни, събрани от Украинския институт за масова информация, 
Руската федерация е извършила 457 престъпления срещу журналисти и медии в 
Украйна, а руските окупатори са убили над 40 украински и чуждестранни 
журналисти от началото на тази агресивна война;

Г. като има предвид, че Руската федерация продължава трайно да нарушава 
принципите на Устава на ООН чрез своите актове на агресия срещу суверенитета, 
независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и явно и грубо да 
нарушава международното хуманитарно право, като, наред с другото, умишлено 
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атакува граждански обекти, които не следва да бъдат обект на нападение съгласно 
член 52, параграф 1 от Допълнителен протокол I от 1977 г. към Женевските 
конвенции от 1949 г.; като има предвид, че тези престъпления отразяват 
гротесково безразличие по отношение на правилата и законите на войната, които 
ограничават упражняването на военна сила, както се вижда например от 
нечовешкото третиране на военнопленниците, широкото използване на изтезания 
и екзекуции по бърза процедура на украински военнопленници, както и от отказа 
да се даде достъп на международни хуманитарни организации като 
Международния комитет на Червения кръст;

Д. като има предвид, че Руската федерация вече е изстреляла над 4 000 ракети срещу 
Украйна и е обстрелвала страната повече от 24 000 пъти, включително от 
територията на Беларус; като има предвид, че до момента руските нападения с 
ракети, дронове и артилерийски огън са повредили или унищожили 
60 982 граждански инфраструктурни съоръжения в цяла Украйна, включително 
42 818 жилищни сгради и къщи, 1 960 образователни институции, 396 
медицински институции, 392 културни и 87 религиозни сгради, както и 5 315 
водни и електрически съоръжения; като има предвид, че умишлените нападения с 
ракети и дронове, изстреляни от Руската федерация, включително с доставени от 
Иран дронове, са повредили или унищожили около 40% от критичната енергийна 
инфраструктура на Украйна;

Е. като има предвид, че по време на обсадата на Мариупол органите на Руската 
федерация създадоха мащабна хуманитарна криза, която доведе до смъртта на 
десетки хиляди цивилни лица и унищожи 95% от града;

Ж. като има предвид, че от октомври 2022 г. Русия умишлено атакува украинската 
критична инфраструктура в цялата страна, за да тероризира населението и да 
прекъсне достъпа му до газ, електричество, вода, интернет и други основни стоки 
и услуги, което има особено опустошителни последици с оглед на настъпваща 
зима; като има предвид, че целта на тези нападения е да се тероризира 
населението на Украйна, да се потисне неговата съпротива и решимостта му да 
продължи да защитава страната си, както и да го принуди да приеме 
окупационната сила и да се съгласи с незаконния опит за анексиране на няколко 
части от Украйна; като има предвид, че по време на тези нападения беше 
засегната полска територия, при което бяха убити двама полски граждани;

З. като има предвид, че Русия е отговорна за световната криза в областта на 
продоволствената сигурност в резултат на нейната агресивна война срещу 
Украйна и блокадата на украинските морски пристанища; като има предвид, че 
Русия използва като оръжие храната и глада от началото на войната; като има 
предвид, че умишлените действия на Русия, включително унищожаването на 
запаси, прекъсването на производството и налагането на квоти върху собствения 
ѝ износ на храни и торове, изостриха световната криза в областта на 
продоволствената сигурност;

И. като има предвид, че Русия незаконно анексира украинската Автономна 
република Крим и град Севастопол, както и украинските Донецка, Херсонска, 
Луганска и Запорожка области; като има предвид, че окупацията от страна на 
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Русия на Запорожката атомна електроцентрала (АЕЦ) е сериозна заплаха за 
безопасността и сигурността на централата; като има предвид, че Русия отвлече 
работниците от АЕЦ-а и ги принуждава да работят, съхранява военно оборудване 
в обекта и откри огън по мишени в непосредствена близост до нея; като има 
предвид, че Русия също така застраши безопасността и сигурността на 
Чернобилската атомна електроцентрала;

Й. като има предвид, че Русия представлява риск за безопасността и сигурността на 
целия европейски континент и за основания на правила международен ред чрез 
усилията си да подкопае сигурността и безопасността на ядрените съоръжения на 
Украйна и заплахите си да използва ядрени оръжия; като има предвид, че 
неколкократно руски длъжностни лица заплашиха европейски държави, 
включително с „военно-технически мерки“, заради подкрепата им за Украйна 
и/или тяхното желание да се присъединят към НАТО; като има предвид, че 
опитът на Русия да използва износа на енергия като инструмент за 
геополитическа принуда се равнява на използването на енергийните доставки 
като оръжие; като има предвид, че щетите по тръбопроводите „Северен поток 1“ и 
„Северен поток 2“ на 26 септември 2022 г. доведоха до големи течове на газ в 
Балтийско море, което също така представлява екологично нападение срещу ЕС;

К. като има предвид, че руските въоръжени сили и контролирани от руската държава 
групировки и марионетни сили, например групата „Вагнер“, многократно са 
извършвали нападения срещу цивилни лица на няколко други места, включително 
по време на втората война в Чечения, войната между Русия и Грузия през 2008 г. 
и сирийската гражданска война, както и в Либия, Централноафриканската 
република и Мали; като има предвид, че групата „Вагнер“ получава значителна 
политическа, икономическа и логистична подкрепа от руската държава, по-
специално от руското министерство на отбраната;

Л. като има предвид, че в продължение на много години Русия подкрепя и 
финансира терористични режими и организации, по-специално режима на Асад в 
Сирия, на който Русия достави оръжия и в чиято защита извърши умишлени 
нападения срещу сирийското цивилно население, градове и гражданска 
инфраструктура; като има предвид, че Русия извърши нападения в други 
суверенни държави и на своя територия, включително отравянето с 
нервнопаралитични агенти на семейство Скрипал в Обединеното кралство, 
отравянето на Александър Литвиненко, Владимир Кара-Мурза, Алексей Навални 
и други, както и взривяването на складове за боеприпаси в Чешката република 
през 2014 г.; като има предвид, че систематичните репресии на настоящия руски 
режим срещу собствения му народ придобиха тоталитарен характер и като има 
предвид, че той има дълга история на използване на насилие срещу своите 
политически противници;

М. като има предвид, че на 15 ноември 2022 г. нидерландски съд осъди двама 
руснаци и промосковски украински сепаратист задочно за убийството на 298 
души при свалянето на полет 17 на Малайзийските авиолинии (Malaysia Airlines); 
като има предвид, че руската държава продължава да отрича своята отговорност 
във връзка със свалянето на полет 17 на Малайзийските авиолинии и отказва да 
сътрудничи с международните правосъдни органи; като има предвид също така, 
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че Руската федерация продължава да отказва да върне останките и черните кутии 
на полския правителствен самолет TU-154, който се разби близо до Смоленск в 
Руската федерация през април 2010 г.;

Н. като има предвид, че Русия също така води активна информационна война, 
разпространява дезинформация за Украйна, Европа и либералните демократични 
ценности, и провежда специални операции за дестабилизиране на обществото в 
Украйна и за дискредитиране на отношенията на Украйна с нейните 
международни партньори;

О. като има предвид, че ЕС поддържа списък на лицата, групите и образуванията, 
участващи в терористични актове, които подлежат на санкции, но настоящата 
правна рамка, за разлика от тази на държави като САЩ и Канада, не предвижда 
определянето на държава за спонсор на тероризъм;

П. като има предвид, че действията, предприети от руските и марионетните ѝ сили, 
отговарят на определението за тероризъм, прието от ЕС, Съвета за сигурност на 
ООН и Общото събрание на ООН, съдържащо се в Резолюция 1566 на Съвета за 
сигурност на ООН от 2004 г., Резолюция 49/60 на Общото събрание на ООН от 9 
декември 1994 г. и Общи позиции 2001/931/ОВППС и 2009/468/ОВППС на 
Съвета6;

Р. като има предвид, че през последните месеци парламентите или камарите на 
парламентите в Литва, Латвия, Естония, Полша и Чехия, Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа и Конференцията на парламентарните комисии по 
европейските въпроси на парламентите от Европейския съюз (КОСАК) приеха 
резолюции, с които обявиха Русия за терористична държава или държава спонсор 
на тероризма или определиха настоящия руски режим за терористичен; като има 
предвид, че резолюцията на Сената на САЩ от 27 юли 2022 г. и резолюцията на 
Камарата на представителите на САЩ от 12 май 2022 г. призовават Държавния 
департамент на САЩ да определи Руската федерация за държава спонсор на 
тероризма;

С. като има предвид, че председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви в 
своите бележки по време на извънредното разискване в Парламента на 1 март 
2022 г. относно руската агресия срещу Украйна, че агресията на Русия 
представлява „чисто и просто геополитически тероризъм“; като има предвид, че 
председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви на 23 септември 2022 г. в 
речта си пред 77-ото Общо събрание на ООН относно Руската федерация, че 
„когато постоянен член на Съвета за сигурност започне непровокирана, 
необоснована война, която е осъдена от Общото събрание, неговото отстраняване 
от Съвета за сигурност следва да бъде автоматично“;

Т. като има предвид, че в изявлението от 14 март 2022 г. Збигнев Рау, изпълняващ 
длъжността председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ), определи нападенията на правителството на Руската федерация 

6 Обща позиция 2009/468/ОВППС на Съвета от 15 юни 2009 г. за актуализиране на Обща 
позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Обща 
позиция 2009/67/ОВППС. ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 45.
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срещу невинни цивилни лица и гражданска инфраструктура в Украйна като 
„държавен тероризъм“,

1. повтаря своята непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и 
териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати 
граници; отново осъжда незаконната, непровокирана и необоснована агресивна 
война на Русия срещу Украйна; изисква Русия и нейните марионетни сили да 
прекратят всички военни действия, по-специално нападенията срещу жилищни 
райони и гражданска инфраструктура, както и Русия да изтегли всички военни 
сили, марионетни сили и военно оборудване от цялата международно призната 
територия на Украйна, да прекрати принудителното депортиране на украински 
цивилни лица и принудителното осиновяване на украински деца, да освободи 
всички лица, които е задържала в Украйна, и окончателно да спре да нарушава 
или застрашава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на 
Украйна;

2. подчертава, че умишлените нападения и жестокости, извършени от Руската 
федерация срещу цивилното население на Украйна, разрушаването на гражданска 
инфраструктура и други сериозни нарушения на правата на човека и на 
международното хуманитарно право са терористични актове срещу украинското 
население и представляват военни престъпления; изразява безрезервно 
възмущение и осъждане на тези нападения и жестокости, както и на другите 
действия, които Русия извърши в преследване на разрушителните си политически 
цели в Украйна и на територията на други държави; с оглед на горепосоченото 
признава Русия за държава спонсор на тероризма и за държава, която използва 
терористични средства;

3. отново изразява непоколебима солидарност с народа на Украйна, който 
продължава да проявява забележителна смелост и издръжливост в условията на 
неотслабващите заплахи и нападения от 24 февруари 2022 г. насам и през 
последните девет години на руска агресия, както и с другите жертви на руската 
агресия по света; изразява солидарност със семействата на жертвите на ракетния 
инцидент от 15 ноември 2022 г. в Полша и подкрепата си за Полша;

4. призовава ЕС и неговите държави членки да разработят нормативна уредба на ЕС 
за определянето на държави като „спонсори на тероризма“ и държави, 
използващи терористични средства, което ще задейства редица значителни 
ограничителни мерки срещу съответните държави и ще има сериозни 
ограничителни последици за отношенията на тези държави с ЕС; призовава 
Съвета впоследствие да разгледа добавянето на Руската федерация към такъв 
списък на ЕС на държави спонсори на тероризма; призовава партньорите на ЕС да 
приемат подобни мерки;

5. призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат действия за започване 
на всеобхватна международна изолация на Руската федерация, включително по 
отношение на членството на Русия в международни организации и органи като 
Съвета за сигурност на ООН, и да се въздържат от провеждане на официални 
събития на територията на Руската федерация; призовава дипломатическите 
отношения с Русия да бъдат допълнително ограничени и контактите с нейните 
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официални представители на всички равнища да бъдат сведени до необходимия 
абсолютен минимум; призовава държавите – членки на ЕС да закрият и забранят 
свързани с руската държава институции, например руските научни и културни 
центрове и организациите и сдруженията на руската диаспора, които работят под 
егидата и ръководството на руските дипломатически мисии и популяризират 
руската държавна пропаганда по света;

6. призовава Съвета да включи в списъка на ЕС на лицата, групите и образуванията, 
участващи в терористични дейности (антитерористичен списък на ЕС), групата 
„Вагнер“ и 141-ви специален моторизиран полк, известен още като 
„Кадировците“, както и други въоръжени групировки, милиции и марионетни 
сили, финансирани от Русия; приветства решението на ЕС от 13 декември 2021 г. 
да наложи санкции на самата група „Вагнер“, както и на осем физически лица и 
три образувания, свързани с нея, съгласно четири различни режима на санкции на 
ЕС; настоятелно призовава всички държави да прекратят отношенията си с 
дружества, свързани групата „Вагнер“, и да спазват задълженията си съгласно 
международното право, като подведат под отговорност всички извършители на 
тежки нарушения и злоупотреби с правата на човека и нарушения на 
международното хуманитарно право на тяхна територия ;

7. призовава Съвета да вземе предвид ескалиращите терористични актове на Руската 
федерация срещу населението на Украйна и поради това бързо да приключи 
работата си по деветия пакет от санкции; призовава Комисията и държавите 
членки да осигурят бързото прилагане и стриктното гарантиране на изпълнението 
на всички санкции; призовава държавите членки активно да предотвратяват, 
разследват и да подлагат на наказателно преследване всяко заобикаляне на 
санкциите; призовава всички държави членки да останат единни в реакцията си 
спрямо руската агресивна война срещу Украйна и призовава всички държави, 
които кандидатстват за членство в ЕС или са потенциални кандидати за членство, 
да се присъединят към политиката на санкции на ЕС; призовава Комисията и 
държавите членки да разгледат възможни мерки срещу държави, които се опитват 
да помогнат на Русия да заобиколи наложените санкции; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира, че националните санкции за нарушаване на санкциите на 
ЕС са ефективни, пропорционални и възпиращи;

8. призовава Съвета да разшири списъка на физическите лица, които са обект на 
санкциите, така че той да включва лицата, замесени в принудително депортиране, 
принудително осиновяване на украински деца, незаконните „референдуми“ в 
регионите Луганск, Херсон, Запорожието и Донецк и в незаконните „избори“ в 
Крим и Севастопол, както и всички членове на партиите в Държавната дума, 
които заемат длъжности в избрани парламенти на всички равнища, включително 
на регионално и общинско равнище; призовава за забрана на прекия или непрекия 
внос, закупуване или прехвърляне на диаманти, независимо дали в необработен 
или обработен вид, с произход от Руската федерация; призовава Русия и Беларус 
да бъдат включени в списъка на ЕС с високорискови трети държави във връзка с 
борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; настоятелно 
призовава държавите членки да предприемат мерки за отстраняване на 
пропуските в прилагането на санкциите, например по отношение на 
криптоактивите и неспазването на правилата за борба с изпирането на пари от 
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страна на професионални посредници, и да спрат всякакъв автоматичен обмен на 
данъчна информация и споразумения за избягване на двойното данъчно облагане 
както с Русия, така и с Беларус; призовава за незабавно и пълно ембарго върху 
вноса на руски изкопаеми горива и уран, както и за пълен отказ от газопроводите 
„Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, за да се спре финансирането на 
агресивната война на Русия; призовава ЕС и неговите държави членки да забранят 
публичното използване и показване на символи, свързани с военната агресия и 
военните престъпления на Русия, когато това се прави по начин, който изразява 
подкрепа за или оправдава тези дейности;

9. призовава Комисията да представи законодателно предложение за изменение на 
действащия глобален режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека 
(закона „Магнитски“ на ЕС) чрез разширяване на неговия обхват, така че да 
включва актове на корупция, да приеме бързо целенасочени санкции срещу 
лицата, отговорни за корупция по високите етажи на властта в Русия и Беларус, 
както и срещу техните базирани в ЕС посредници и бенефициери;

10. призовава за подновяване на подкрепата за текущите независими разследвания на 
военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени от Русия, 
които следва да гарантират, че се търси индивидуална отговорност на лицата, 
участвали в планирането, организирането, извършването или улесняването на 
тези престъпления; призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят 
подходяща подкрепа за създаването на специален трибунал, който да се занимава 
с агресията на Русия срещу Украйна като престъпление; призовава държавите 
членки, които все още не са направили това, да определят агресията като 
престъпление в националното си право; изразява пълната си подкрепа за 
започнатото от прокурора на МНС разследване относно положението в Украйна, 
за работата на анкетната комисия към Службата на върховния комисар на ООН по 
правата на човека и за усилията на независими организации на гражданското 
общество, чиято дейност се състои в събирането и съхраняването на 
доказателства за военни престъпления; насърчава държавите — членки на ЕС, да 
използват още по-широко принципа на универсална юрисдикция и да засилят 
подкрепата си за международните усилия за разследване и наказателно 
преследване на всички извършители на военни престъпления в Украйна и на 
лицата, отговорни за тези престъпления; подчертава необходимостта ЕС да 
гарантира включването на перспективата за равенство между половете в тези 
разследвания, включително наказателното преследване на престъпления, свързани 
със сексуално насилие срещу жени, които могат също така да представляват 
военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

11. призовава Комисията и държавите членки да работят за създаването на 
всеобхватен международен механизъм за обезщетения, включително 
международен регистър на щетите, и активно да си сътрудничат с украинските 
органи по този въпрос; призовава Комисията и съзаконодателите да завършат 
правния режим, позволяващ конфискуването на руски активи, замразени от ЕС, и 
използването им за справяне с различните последици от агресията на Русия срещу 
Украйна, включително възстановяването на Украйна и обезщетяването на 
жертвите на руската агресия;
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12. призовава Съвета и държавите членки спешно и в значителна степен да засилят 
своята политическа, икономическа, финансова, военна, техническа и хуманитарна 
подкрепа за Украйна, за да ѝ помогнат да се защити срещу руската агресивна 
война и срещу опитите на Русия да дестабилизира украинските държавни 
институции, да подкопае макроикономическата стабилност на страната, да 
унищожи критичната инфраструктура в областта на енергетиката, комуникациите, 
водоснабдяването и транспорта, както и гражданската инфраструктура в областта 
на образованието, здравеопазването и културата;

13. приветства предложението на Комисията от 9 ноември 2022 г. за безпрецедентен 
пакет за подкрепа на Украйна в размер на 18 милиарда евро през 2023 г., за да се 
гарантира макроикономическата ѝ стабилност, да се възстанови критичната 
инфраструктура и да се поддържат основните обществени услуги, и потвърждава 
подкрепата си за бързото приемане на предложението; подчертава колко е важно 
да се изпълнят бързо ангажиментите за предоставяне на финансова и техническа 
помощ, по-специално с оглед на наближаващата зима, през която значителен брой 
украински граждани ще бъдат изложени на изложени на риск от липса на достъп 
до основни услуги като водоснабдяване, отопление и електроснабдяване;

14. осъжда руската окупация на електроцентралата в Запорожието, която има за цел 
да се тероризира украинското население, и осъжда Русия за това, че превръща 
електроцентрали във военни цели;

15. призовава всички руски граждани не само да откажат да бъдат въвлечени в тази 
война, но и да протестират срещу жестоките военни престъпления срещу народа 
на Украйна, извършени от Руската федерация в името на руския народ; изразява 
подкрепата си за всички руски граждани, които протестират и се борят срещу 
настоящия режим във или извън Русия или подпомагат бежанците от Украйна; 
призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност и държавите 
членки да увеличат подкрепата за и сътрудничеството с гражданското общество и 
свободните медии от Русия и да продължат да предоставят закрила и временен 
подслон за руснаците, които са обект на наказателно преследване заради 
противопоставянето си срещу режима; приветства работата на украинските и 
международните журналисти, които разказват на света истината за войната в 
Украйна, като често рискуват собствения си живот, за да направят това; призовава 
за разследване на руските престъпления срещу журналисти в Украйна и на 
дейностите на лицата, участващи в престъпни кампании за дезинформация, които 
са неразделна част от пълномащабната война срещу Украйна;

16. подчертава, че настоящата агресивна война на Русия срещу Украйна подчертава 
необходимостта от задълбочена историческа и правна оценка на и прозрачен 
обществен дебат относно престъпленията на съветския режим, най-вече в самата 
Русия, тъй като липсата на търсене на отговорност и правосъдие води само до 
повтаряне на подобни престъпления;

17. 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 Генералния секретар на 
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Организацията на обединените нации, на Съвета на Европа, на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа, на Службата на Върховния комисар по 
правата на човека на ООН, на Службата на Върховния комисар на ООН за 
бежанците, на Международния комитет на Червения кръст, на Международния 
наказателен съд, на президента, правителството и парламента на Руската 
федерация и на президента, правителството и парламента на Украйна.


