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Препоръка до Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 2 април 2009 г. относно новото 

споразумение между ЕС и Русия (2008/2104(INI)) 

 

Европейският парламент, 

 като взе предвид предложението за препоръка до Съвета относно отношенията 

между ЕС и Русия на Janusz Onyszkiewicz от името на групата ALDE (B6-

0373/2007), 

 като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между 

Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската 

федерация, от друга1, влязло в сила на 1 декември 1997 г. и изтекло през 2007 г., но 

автоматично продължено, 

 като взе предвид Решението на Съвета от 26 май 2008 г. относно започване на 

преговори с Руската федерация за ново споразумение и възобновяването на тези 

преговори през декември 2008 г., 

 като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в съвместната декларация след 

срещата на високо равнище в Санкт Петербург, проведена на 31 май 2003 г., за 

създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, 

сигурност и правосъдие, пространство на сътрудничество в областта на външната 

сигурност и пространство за изследователска дейност и образование, включително 

културни аспекти, и впоследствие одобрени пътни карти, 

 като взе предвид споразумението между Европейската общност и Руската 

федерация от 25 май 2006 г. относно улесняване на издаването на визи на граждани 

на Европейския съюз и Руската федерация2, 

– като взе предвид Европейската енергийна харта, подписана на 17 декември 1991 г., 

и последвалия Договор за енергийната харта (ДЕХ), отворен за подписване на 17 

декември 1994 г. и влязъл в сила през април 1998 г., който е правнообвързващ 

между всички договарящи се страни, които са ратифицирали ДЕХ, и тези, които не 

са използвали правото си на отказ от временно прилагане на ДЕХ до неговото 

влизане в сила съгласно член 45, параграф 2, и диалога по енергийни въпроси 

между ЕС и Русия, започнат по време на Шестата среща на високо равнище между 

ЕС и Русия, която се състоя в Париж на 30 октомври 2000 г., 

– като взе предвид Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията 

на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 

контекст, подписана в Еспоо през 1991 г. („Конвенция от Еспоо“), 

– като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2008 г. относно екологичното 

                                                 
1  OВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 1. 
2   OВ L 129, 17.5.2007 г., стp. 27. 



въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия 

и Германия1, 

– като взе предвид безпрецедентното прекъсване на доставките на руски газ за 

Европейския съюз през януари 2009 г., 

 като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека и 

липсата на реални резултати от тях, 

– като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи 

(ЕКЗПЧОС) и протоколите към нея, 

 като взе предвид продължаващите преговори за присъединяване на Руската 

федерация към Световната търговска организация (СТО), 

 като взе предвид многобройните доклади с правдоподобно съдържание на руски и 

международни неправителствени организации (НПО) относно продължаващите 

тежки нарушения на правата на човека в Русия, решенията на Европейския съд по 

правата на човека относно Чечения и многобройните подобни случаи, внесени в 

Съда, 

 като взе предвид своите предишни резолюции относно Руската федерация и по-

конкретно резолюциите съответно от 18 декември 2008 г. относно нападенията над 

правозащитници в Русия и делото за убийството на Анна Политковская2, от 13 март 

2008 г. относно Русия3, от 10 май 2007 г. за провеждането на срещата на високо 

равнище между ЕС и Русия в Самара на 18 май 2007 г.4, от 19 юни 2008 г. относно 

срещата на високо равнище между ЕС и Русия на 26-27 юни 2008 г. в Ханти-

Мансийск5, от 25 октомври 2006 г. относно отношенията между ЕС и Русия след 

убийството на руската журналистка Анна Политковская6, от 14 ноември 2007 г. 

относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия7 и от 13 декември 2006 г. 

относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Хелзинки на 24 ноември 

2006 г.8, 

 като взе предвид своята резолюция от 26 май 2005 г. относно отношенията между 

ЕС и Русия9, 

 като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2007 г. относно икономическите и 

търговски отношения с Русия10, в която се казва, че „положението на правата на 

човека в Русия трябва да представлява неразделна част от политическия дневен ред 

на отношенията ЕС—Русия“ и че „всеобхватно икономическо сътрудничество 

между Русия и ЕС трябва да се основава на високи стандарти за демокрация и 
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върху принципите на свободния пазар“, 

 като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно положението в 

Грузия1, 

 като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г., озаглавена „Към обща 

европейска външна политика в областта на енергетиката“2, 

 като взе предвид своите резолюции от 17 януари 2008 г., озаглавени съответно 

„Подход в регионалната политика за Черно море“3 и „По-ефективна политика на ЕС 

за Южен Кавказ: от обещания към действия“4, 

 като взе предвид съвместната декларация на Постоянния съвет за партньорство ЕС 

- Русия по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието от 22 ноември 

2007 г., 

 като взе предвид съвместната декларация на Парламентарната асамблея на Съвета 

на Европа и Парламентарната асамблея на ОССЕ относно изборите за руска Дума, 

проведени на 2 декември 2007 г., 

 като взе предвид член 14, параграф 3 и член 83, параграф 5 от своя правилник, 

 като взе предвид доклада на Комисията по външни работи и становищата на 

Комисията по международна търговия и Комисията по промишленост, изследвания 

и енергетика (A6-0140/2009), 

A. като има предвид, че отношенията на ЕС с Русия са от изключително значение за 

целите на прагматичното сътрудничество; като има предвид, че Русия е постоянен 

член на Съвета за сигурност на ООН, член на Г8, третият по значимост търговски 

партньор на ЕС, четвъртият по значимост търговски партньор на Еврозоната и 

основен доставчик на енергийни ресурси за ЕС; като има предвид, че ЕС споделя с 

Русия не само икономически и търговски интереси, но също и целта да работи на 

международната сцена, както и отговорността за глобални въпроси и въпроси, 

свързани с общата зона от съседни държави; като има предвид, че засиленото 

сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия следва да се 

основават на взаимното доверие и общите ценности на демокрацията, зачитането на 

правата на човека и принципа на правовата държава, както и на сътрудничеството в 

областта на въпроси от международно значение, и следователно имат ключово 

значение за стабилността, сигурността и просперитета на цяла Европа; като има 

предвид, че отношенията между ЕС и Русия следва да се основават на взаимното 

уважение, но също така и на зачитането от всяка от страните на суверенитета на 

нациите в тяхно съседство; 

Б. като има предвид, че ЕС се основава на общи ценности, като демокрацията, 

зачитането на правата на човека и принципа на правовата държава, и като има 

предвид, че пълното зачитане на тези ценности трябва да бъде един от основните 
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приоритети при осъществяване на засилено сътрудничество с всяка трета страна; 

В. като има предвид, че сътрудничеството между ЕС и Русия е от полза за 

международната стабилност; като има предвид, наред с това, че Русия трябва да 

допринесе към финансовата и политическа стабилност и чувство за сигурност в 

Европа и в света, по-специално като приеме и поддържа отговорен и мирен подход 

към общите зони на съседство на ЕС и Русия; като има предвид, че ЕС вече 

взаимодейства с Русия относно Афганистан, Близкия изток и Балканите, както и в 

рамките на ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), 

в процеса на развитие на общи възгледи и подходи по други ключови въпроси, 

свързани със сигурността, като разпространението на ядрено оръжие, контрола на 

оръжията и обезоръжаването, борбата срещу тероризма, трафика на наркотици и 

организираната престъпност, изменението на климата и световната икономическа и 

финансова криза; 

Г. като има предвид, че изявленията на новата администрация на САЩ и по-

специално на вицепрезидента Джоузеф Байдън и на държавния секретар Хилари 

Клинтън по отношение на с политиката спрямо Русия показват желание за нова и 

отворена политика на САЩ на сътрудничество за един по-стабилен и сигурен свят; 

Д. като има предвид, че несъразмерната контраатака на Русия, провокирана от 

грузински войски, навлезли в Южна Осетия, се разпростря върху другите грузински 

територии, при използване на бронирани и въздушни сили, както и 

непровокираните военни действия в Абхазия, включително атаките и окупацията на 

грузински морски пристанища, последвани от признаването на двата отцепнически 

анклава Южна Осетия и Абхазия, поставя под въпрос готовността на Русия да 

изгради, съвместно с ЕС, общо пространство на сигурност в Европа, като има 

предвид, че е необходимо по-нататъшното развитие на партньорството на ЕС с 

Русия да включва съществен диалог относно сигурността, основаващ се на 

обвързаността на двамата партньори към техните общи ценности, зачитането на 

международното право и териториалната цялост, както и на ангажиментите и 

задълженията по силата на Хартата от Хелзинки; 

Е. като има предвид, че преговорите за ново споразумение, целящо засилването на 

сътрудничеството между ЕС и Руската федерация, в никакъв случай не 

легитимират настоящото положение в Грузия, а задължението за пълно спазване от 

страна на Русия на подписаните на 12 август и 8 септември 2008 г. споразумения 

във връзка с конфликта в Южна Осетия и Абхазия остава, тъй като спазването на 

тези споразумения следва да бъде задължително условие за успешното 

приключване на преговорите, което следва да включва уверение от всяка от 

страните за отказ от използването на сила срещу  съседните държави; 

Ж. като има предвид, особено след събитията в Грузия, че позициите на отделните 

страни относно Косово и общите зони от съседни държави остават повече от 

всякога раздалечени; 

З. като има предвид, че сключването на такова споразумение за бъдещо 

сътрудничество продължава да бъде изключително важно за по-нататъшното 

развитие и засилване на сътрудничеството между партньорите; като има предвид, 

че политиката на ЕС спрямо Русия трябва да се основава на единство и 

солидарност, и като има предвид, че ЕС трябва да има общ подход и да изразява 



единна позиция, като има предвид, че държавите-членки на ЕС следва да 

информират и своевременно да се обръщат за консултации към останалите 

държави-членки, които са потенциално засегнати от двустранни споразумения или 

спорове с Русия; 

И. като има предвид, че новото широкообхватно споразумение, чиято цел е да замести 

съществуващото СПС, трябва да показва по-високо качество и да отразява пълния 

мащаб на сътрудничеството, новите условия на 21-ви век, както и спазването на 

принципите на международните отношения и зачитането на демократичните норми 

и правата на човека; 

Й. като има предвид, че Договорът за конвенционалните въоръжени сили в Европа, 

подписан от 16 държави, членки на НАТО, и 6 държави, членки на Варшавския 

договор, през 1990 г. и изменен през 1999 г., е най-значимото споразумение за 

разоръжаване в историята по отношение на конвенционалните оръжия; като има 

предвид, че този договор е ратифициран от Русия, Беларус и Украйна, но не и от 

НАТО;като има предвид, че междувременно Русия е суспендирала договора; 

К. като има предвид, че последните парламентарни и президентски избори в Русия се 

проведоха при условия, които далеч не отговарят на европейските стандарти по 

отношение на достъпа на международни наблюдатели, способността на 

опозиционните партии да организират издигането на кандидатури, 

безпристрастността и независимостта на медиите и неутралността на обществените 

органи, което доведе до сериозни отклонения от задълженията на Русия като 

член на Съвета на Европа и ОССЕ; 

Л. като има предвид, че Руската федерация е член на Съвета на Европа и следователно 

се е ангажирала с целите на Съвета, които по-конкретно са да се насърчава 

демокрацията и зачитането на правата на човека, както и да се консолидират 

демокрацията и стабилността в Европа; като има предвид, че ЕС следва да отстоява 

твърдо принципа, че зачитането на принципа на правовата държава и на 

съществуващите ангажименти в тази организация е от съществено значение за 

успеха на партньорството между ЕС и Русия; 

М. като има предвид, че многобройните доклади от НПО и от независими експерти 

показват, че законът за НПО от 2006 г. и други мерки, предприети от руското 

правителство, включително законодателството срещу екстремизма и разширяването 

на държавния контрол над значителни части от медиите, сериозно подкопават 

свободата на словото и препятстват действията в защита на правата на човека и 

гражданското общество в Русия; 

Н. като има предвид, че продължаващото затваряне в арест на политически 

затворници и отношението към защитниците на правата на човека противоречат на 

ангажиментите на Руската федерация за укрепване на правовата държава в Русия и 

прекратяване на „законовия нихилизъм“; 

О. като има предвид, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и редица 

независими правозащитни организации повдигнаха сериозни въпроси относно 

стандартите на правосъдието в Русия, включително относно липсата на 

независимост на съдебната система, недопускане провеждането на справедлив 

процес спрямо обвиняемите по политически спорни дела, тормоза и преследването 



на адвокатите на защитата и завръщането на процесите и задържането на 

политически затворници в руската наказателна система; 

П. като има предвид, че Руската федерация е ограничила вземането на ефективни 

мерки за прекратяване на продължаващите злоупотреби и безнаказаност за 

престъпленията въпреки факта, че Европейският съд за правата на човека е издал 

нарастващ брой реешения, в които намира Русия за отговорна за сериозни системни 

злоупотреби по отношение на правата на човека, включително извънсъдебни 

екзекуции, изтезания и изкуствено принудителни изчезвания; 

Р. като има предвид, че основополагащите ръководни принципи на икономическите и 

търговските отношения между ЕС и Руската федерация следва да бъдат 

реципрочност, устойчивост, прозрачност, предвидимост, надеждност, 

недискриминация и добро управление; като има предвид, че новото споразумение 

следва да бъде правнообвързващо и да предвижда ясни механизми за уреждане на 

споровете; 

С. като има предвид, че неотдавнашната криза във връзка с доставката на газ за 

Европейския съюз, поради която милиони граждани на България, Словакия и други 

страни на ЕС останаха без отопление и топла вода при минусови зимни 

температури, повдига сериозни безпокойства относно надеждността на руските 

енергийни доставки; 

Т. като има предвид, че във връзка с енергийната сигурност отношенията между ЕС и 

Русия предлагат голям потенциал за позитивна и конструктивна съвместна 

взаимообвързаност, при условие че партньорството се базира на принципа на 

недискриминация, справедливо отношение и равни пазарни условия, както се 

предвижда в ДЕХ; като има предвид, че неотдавнашната газова криза доказа 

необходимостта от приемането и спазването на набор от правила, основани най-

малкото на настоящия ДЕХ, като има предвид, че сигурността на отношенията 

между ЕС и Русия в областта на енергията се основава също така на прозрачността 

на търговията с енергия в транзитните държави; като има предвид, че мерките, 

предприети от Русия в областта на енергетиката, свидетелстват за злоупотреби с 

монополистичен и принудителен характер, по-специално поради отказа на 

транзитни права на трети държави, прекъсване на доставките и нарушаване на 

правата на собственост; 

У. като има предвид, че Европейският съвет в Брюксел от 15-16 юни 2006 г. препоръча 

преговорите по Транзитния протокол към Европейската енергийна харта да 

приключат, да се осигури ратификацията на ДЕХ от всички подписали Хартата и 

Комисията да бъде приканена, особено с оглед на неотдавнашната криза с газовите 

доставки, да определи елементи за споразумение с Русия относно енергията, в 

допълнение към съществуващото обвързващо СПС или в рамките на 

споразумението, което ще последва СПС, като има предвид, че ДЕХ вече е 

правнообвързващ за всички държави-членки на ЕС и Русия като подписала страна 

съгласно член 45; 

Ф. като има предвид, че тясното сътрудничество в областта на енергийната политика и 

определянето на дългосрочна енергийна стратегия са предварителни условия за 

уравновесено развитие както на икономиката на ЕС, така и тази на Русия; 



Х. като има предвид, че ЕС често не успява да изрази обща позиция в своите 

отношения с Русия; като има предвид, че следва да съществува функциониращ 

механизъм в рамките на Съвета, под отговорността на Върховния представител, 

който да позволи на държавите-членки да се консултират взаимно достатъчно рано 

относно всеки двустранен спор с Русия, който може да има отражения върху друга 

държава-членка и ЕС като цяло; 

Ц. като има предвид, че продължаващата икономическа криза, която силно засяга 

както Русия, така и ЕС, предлага възможност за ново начало за двустранните 

отношения въз основа на по-добро и по-открито взаимно разбирателство, което 

преодолява подозренията и пропуските от миналото и осигурява основата за 

определяне и насърчаване на действителни споделени общи ценности; 

1. Отправя следните препоръки към Съвета и Комисията и изисква от тях да ги вземат 

предвид при провеждането на преговорите: 

a) продължава да настоява за широкообхватно и правнообвързващо 

споразумение, което да се основава на споделен ангажимент по отношение на 

правата на човека и което да покрива целия спектър на сътрудничество между 

страните и да представлява стъпка напред спрямо настоящото СПС, както по 

отношение на дълбочината на ангажиментите, така и по отношение на 

обхванатите въпроси; настоява споразумението да включва механизми за 

прилагане на съответните му части; 

б) настоява, че нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на 

Грузия от страна на Русия и ролята ѝ в свързаните с газовия сектор спорове в 

началото на 2009 г. сериозно застрашиха отношенията между ЕС и Русия и 

преговорите по новото споразумение; 

в) настоява, че отношенията на ЕС с Русия трябва да се основават на зачитане на 

принципите на международното право и на всички обвързващи споразумения 

и договори, съблюдавани от Русия и от държавите-членки на ЕС, 

включително Хартата на ООН, Европейската конвенция за правата на човека 

и ДЕХ, както и нормите и задълженията, които са в сила за членове на ОССЕ 

и Съвета на Европа; 

г) настоява, че тясното партньорство, засиленото сътрудничество и 

добросъседските отношения между ЕС и Русия, както и новата политика на 

администрацията на САЩ могат да създадат стабилна основа и предпоставка 

за стабилност, сигурност и благосъстояние в Европа и в световен мащаб; 

изхождайки от тази рамка, приветства изявленията на администрацията на 

САЩ относно големия потенциал за сътрудничество с Русия; 

д) въвеждане на механизъм за консултиране, в рамките на компетентността на 

Върховния представител, който би позволил на държавите-членки да се 

консултират помежду си на достатъчно ранен етап по всеки двустранен 

въпрос – споразумение или спор – с Русия, който би могъл да окаже 

въздействие върху други държави-членки и ЕС като цяло, като по този начин 

се дава възможност от ЕС да бъде приета възможно най-последователна 

позиция, като се гарантира, че тревогите на всяка държава-членка се отчитат в 

пълна степен и се изключва възможността една държава-членка да блокира 



преговорите на по-късен етап; 

е) настоява за засилване на ролята на Комитета за парламентарно 

сътрудничество в новото споразумение с цел укрепване на парламентарното 

измерение на сътрудничеството между ЕС и Русия; 

ж) посочва отново задълженията, по които и държавите-членки на ЕС, и Русия са 

постигнали договореност на международно равнище, по-специално като 

членове на Съвета на Европа и ОССЕ, и да изрази загриженост пред руското 

правителство относно положението с правата на човека и свиващото се 

пространство за гражданското общество в Русия, като настоятелно го призове 

да подкрепи свободата на словото и на сдружаване, като приведе 

законодателството, регулиращо гражданското общество, в съответствие с 

европейските и международни ангажименти на Русия, както и да вземе бързи 

и ефективни мерки за насърчаване на благоприятен работен климат за 

организациите за защита на правата на човека и независимите 

благотворителни организации, които насърчават културните връзки между 

Русия и държавите-членки на ЕС, да спре заплахите и тормоза върху 

защитници на правата на човека и да се въздържи от груби административни 

мерки срещу тези организации; 

з) призовава руското правителство да зачита в пълна степен свободата на 

медиите и да гарантира на независимите медии политически и икономически 

условия, които ще им позволят да функционират нормално; настоятелно 

призовава руското правителство да сложи край на продължаващото насилие и 

преследване, извършвано по отношение на журналисти; 

и) припомня публично поетият от президента Медведев ангажимент за 

укрепване на принципа на правовата държава в Русия и изразява загриженост 

във връзка с независимостта на съдебната и правна система в Русия; 

й) счита, че редовните шестмесечни консултации между ЕС и Русия в областта 

на правата на човека не успяха да дадат никакви съществени резултати, 

откакто бяха започнати през 2005 г., и е необходимо да бъдат преразгледани, 

за да се даде възможност за значим и ориентиран към резултати диалог по 

въпросите на правата на човека и на малцинствата както в Русия, така и в ЕС 

и сътрудничеството между ЕС и Русия по въпросите на правата на човека на 

международни форуми; 

к) настоява, в тази връзка, за цялостна промяна на консултациите в областта на 

правата на човека между ЕС и Русия, включително определянето на 

официална роля за независими неправителствени организации от Русия и ЕС, 

участието на служители от всички съответни звена на руското правителство и 

прекратяване на разпространяването на отделни комюникета от страна на 

руското правителство; 

л) призовава органите на Руската федерация да гарантират наличието и 

устойчивото развитие на традиционния начин на живот, култура и език на 

коренното население, което живее на територията на страната; 

м) настоятелно да призове руското правителство изцяло да изпълни решенията 



на Европейският съд за правата на човека, като даде възможност да се 

насърчи търсенето на отговорност за злоупотреби в миналото и да се 

гарантира прекратяване на продължаващите нарушения; 

н) изразява силна загриженост по отношение на положението в Чечения, където 

режимът на Кадиров не успя да постигне мир и помирение, а напротив – 

наложи страх и потисничество, които подкопаха гражданското общество и 

сподавиха всеки открит и демократичен глас, и да се призовава за 

действително разрешаване на проблемите с политически средства; 

о) подчертава, че програмата за подпомагане на руските сънародници, 

подкрепяна от руските органи, не следва да бъде неправомерно използвана 

като инструмент, насочен към укрепване на политическото влияние в някои 

държави-членки на ЕС; 

п) продължава да поддържа подкрепата за присъединяването на Русия към СТО 

и да подпомага по-нататъшното отваряне на руската икономика; да разглежда 

пълното зачитане на правилата на СТО от страна на Русия като необходима 

предпоставка и минимална норма за създаването на зона за свободна търговия 

между ЕС и Русия, което продължава да е дългосрочна цел; 

р) като приветства скорошните промени, призовава за по-нататъшно 

усъвършенстване на законодателството и правоприлагането по отношение на 

защитата на правата за интелектуална, индустриална и търговска собственост, 

за да се увеличи конкурентоспособността и да се направи инвестиционният 

климат привлекателен чрез сближаване на нормативните системи с най-

високите международни стандарти и норми; настойчиво призовава руските 

органи, преди очакваното членство на Русия в СТО, да съгласуват Част ІV от 

Гражданския кодекс за правата върху интелектуална собственост на Русия и 

съответните процедурни правила, свързани с прилагането на тези права, с 

разпоредбите на СТО и международните споразумения, по-специално 

Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху 

интелектуалната собственост (ТРИПС), и да гарантират пълното му 

прилагане, така че да се води ефективна борба срещу фалшифицирането и 

пиратството; 

с) настоява, че ДЕХ като действащ договор, правнообвързващ за Русия и за 

всички държави-членки на ЕС, следва да бъде основата за отношенията в 

областта на енергетиката, и че принципите на ДЕХ и Транзитния протокол 

към него следва да бъдат включени в новото споразумение, като отново 

призовава Русия да засили ангажимента си към основания на норми подход, 

като ратифицира ДЕХ и подпише и ратифицира Транзитния протокол, имайки 

предвид становището на Парламента, че партньорите трябва да са свободни да 

договарят формулировката на текстове, които надхвърлят обхвата на ДЕХ, по 

отношение на дълбочината и областите на сътрудничеството, обхванати от 

него, но че при никакви обстоятелства споразумението не може да бъде по-

малко изчерпателно от вече подписаното от страните в рамките на СПС; 

т) в рамките на преговорите за новото споразумение да се приключат 

преговорите по Транзитния протокол и да бъде призована Русия да го 

подпише, за да въведе правна рамка относно преноса на енергийни доставки 



между страните, която има за основа вече въведената, в съответствие с 

Договора за енергийната харта; 

у) подчертава необходимостта от точни оценки за въздействие върху околната 

среда за всички свързани с енергетиката инфраструктурни проекти, за да се 

гарантира изпълнение на международните стандарти за опазване на околната 

среда; във връзка с това, настоятелно да прикани Руската федерация да 

ратифицира Конвенцията от Еспоо и Протокола за стратегическа екологична 

оценка към нея; 

ф) призовава за повишаване на ефикасността и капацитета за реагиране на кризи 

на диалога между ЕС и Русия в областта на енергетиката, за увеличаване на 

прозрачността, реципрочността, сигурността на инвестициите и за 

последващо повишаване на сигурността на енергийните доставки, и да 

изтъкне необходимостта от установяване на механизми за прозрачна, 

основаваща се на правила система и на механизъм за уреждане на спорове в 

областта на енергетиката; 

х) обръща внимание на механизма за уреждане на спорове, който се съдържа в 

ДЕХ, вече подписан от Русия и Украйна; 

ц) създаване на ясен кодекс за поведение, който урежда отношенията между ЕС, 

Русия и страните от общите зони на съседство и включва разпоредби, 

свързани със зачитане на суверенната независимост на всички европейски 

държави, ангажиране с мирното уреждане на спорове и решимост за решаване 

на замразени конфликти; 

ч) разширяване на съществуващия политически диалог, за да насърчи 

разискванията по въпроси на „твърдото измерение” на сигурността, които 

често са в основата на разногласията между ЕС и Русия, но несъмнено засягат 

европейската и световната сигурност, като подчертае необходимостта от 

многостранен контрол и намаляване на оръжията, както и от мерки за 

неразпространение; 

ш) призовава руското правителство да направи - заедно с ЕС и другите държави- 

членки на Контактната група за Косово - положителен принос към 

намирането на устойчиво политическо решение за бъдещето на Косово и за 

по-нататъшното укрепване на стабилността на Западните Балкани; 

щ) призовава руското правителство да покаже своята ангажираност да установи, 

по конструктивен и мирен път, заедно с Грузия и ЕС, "условията на сигурност 

и стабилност в Абхазия и Южна Осетия" съобразно договореното в 

споразумението от 12 август 2008 г.; призовава руското правителство да 

предостави действителни гаранции, че Русия няма да прибегне до използване 

на сила срещу който и да било от съседите си; 

аа) изразява загриженост пред руското правителство относно решението му да 

признае Абхазия и Южна Осетия като независими държави, да подпише 

споразумения за военна помощ и сътрудничество с фактическите органи на 

властта в тези две грузински области и да установи там военни бази, тъй като 

тези мерки подкопават териториалната цялост на Грузия, за която се настоява 



в съответните резолюции на ООН; да призове отново Русия да отмени своето 

решение и да потвърди, че Русия не може да се счита за безпристрастен 

посредник в мирния процес; настоятелно да призове руското правителство да 

гарантира на наблюдателите от ЕС пълен достъп до всички зони, засегнати от 

конфликта, в съответствие с мандата на Мисията за наблюдение на ЕС; 

аб) настоява, че за целта на безвизово пътуване за Русия ще се работи с оглед на 

Регламент (EО) № 539/2001 на Съвета1, според който освобождаването от 

изискването за виза се ръководи от внимателна оценка на множество 

критерии, които се отнасят, наред с други неща, до нелегалната имиграция, 

държавната политика, обществената сигурност и до външните 

взаимоотношения на Европейския съюз с трети страни, като също така се 

отчита и значението на регионалната съгласуваност и реципрочност, като се 

има предвид, че отношенията между ЕС и трети страни, включени в белия 

списък, се характеризират със специално политическо измерение, което 

изисква от тези трети страни да достигнат съответно равнище по отношение 

на демократичните ценности и основните права; 

ав) настоява улесняването на визовия режим за студенти, изследователи и 

представители на деловите среди да бъде приоритет с цел насърчаване на 

контактите между хората; при все това да настоява всяка по-нататъшна 

либерализация на визовия режим по отношение на Русия да бъде поставена в 

зависимост от съответно либерализиране на визовите договорености със 

страните, които влизат в обхвата на Европейската политика на съседство, за 

да се избегнат каквито и да било противоречия; 

аг) в съответствие със споразумението между ЕС и Русия за улесняване на 

издаването на краткосрочни визи, да бъде изискано от руските органи ясен 

ангажимент за намаляване на бюрократичните пречки, прилагани 

нереципрочно по отношение на всички пътуващи, като например 

необходимостта да разполагат с покана и да се регистрират при пристигане; 

като има предвид, че промените, направени през последните години в руските 

визови правила и прекратяването на издаването на многократни входни 

бизнес визи може да има отрицателни последствия за стопанските и 

търговските връзки между ЕС и Русия; и като има предвид становището на 

Парламента, че облекченото пътуване за притежатели на руски паспорти 

трябва да се ограничи само до руски граждани; 

ад) спешно да се занимае с визовия проблем и проблема с транзитното 

преминаване през Калининград, евентуално като се предвиди прилагане на 

местния режим на граничен трафик за цялата Калининградска област, 

ае) да настоява отношенията между ЕС и Русия да се основават на принципите на 

либерализирани и отворени пазари и реципрочност на инвестиционните права 

между партньорите и следователно да изиска в замяна на тесните и 

ползотворни икономически връзки руското правителство да гарантира правата 

на собственост на чуждите инвеститори и да преразгледа Закона за 

                                                 
1  Регламент (EО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. относно определяне на третите страни, 

чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-

членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване(ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1). 



стратегическите отрасли от 2008 г., който дава на руската държава широка 

свобода на действие да дискриминира чужди инвеститори, в контраст с 

вътрешния пазар на ЕС, който е свободно отворен за руски инвеститори; 

изисква законът за инвестициите в стратегически сектори да бъде съвместим с 

настоящите и бъдещите ангажименти на Русия към СТО и настоящото СПС; 

аж) в рамките на продължаващите преговори за присъединяване към СТО, 

призовава руските органи да не прекратяват някои поети задължения - 

предмет на преговори и договорености, и напълно да спазват споразумението 

за присъединяване към СТО, сключено между ЕС и Русия през 2004 г., като се 

премахнат всички дискриминационни такси, в частност за железопътни 

товари, както и да отменят експортните мита за необработен дървен материал; 

аз) призовава Русия да спазва ангажимента си постепенно да отмени таксите за 

прелитане над Сибир и да подпише споразумението, постигнато по този 

въпрос на срещата на високо равнище в Самара; 

аи) обсъждане с руското правителство своите планове за изготвяне на 

споразумения за свободна търговия с определени държави, които може да 

окажат въздействие върху създаването на общо икономическо пространство с 

Русия; 

ай) обсъждане с руското правителство някои тревожни въпроси, свързани с 

превоза на товари, включително свободното преминаване през пролива 

Pilawa, достъпа за товарите на ЕС до подстъпа към Азия през територията на 

Северна Русия и евентуалните опасности за околната среда в резултат от 

увеличаването на движението на танкери в Балтийско море, наред с друго; 

ак) обръщане внимание с руското правителство на въпроса за претовареността на 

общата граница на ЕС, която остава сериозна пречка за търговията и 

икономическите отношения между ЕС и Русия; 

ал) изискване от Руската федерация да сътрудничи конструктивно на ЕС с оглед 

на намиране на решение за статута на отцепнически територии, включително 

Приднестровието, и да допринася за укрепване на суверенитета на  

правителството на Молдова като задължително условие за стабилността на 

ключов пограничен район на ЕС; подчертава, че напредъкът по този въпрос 

зависи от изтеглянето на руските военни части, които са разположени в 

Молдова, обещание за което беше поето от Русия, наред с другото, на срещата 

на високо равнище на ОССЕ в Истанбул през 1999 г.; 

ам) като признава положителните страни на активизирането на научното 

сътрудничество между ЕС и Русия, призовава за по-нататъшни цялостни 

анализи на последиците (свързани със сигурността) от възможното 

приобщаване на Русия към Седмата рамкова програма; 

ан) разработване на неофициални насоки относно това, как принципите на 

солидарност и взаимна отговорност биха могли да подпомогнат отношенията 

между ЕС и Русия, с цел развитие на по-единна и последователна политика 

спрямо Русия; 



2. Изисква от Съвета и Комисията редовно и обстойно да информират Европейския 

парламент и неговата Комисия по външни работи за напредъка в преговорите и им 

припомня, че за СПС ще е необходимо одобрението на ЕП; 

3. Счита, че е важно, взаимните правни задължения да бъдат укрепени чрез ранното 

сключване на СПС и присъединяването на Русия към СТО; 

4. Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за 

сведение, на Комисията, на Държавната дума, както и на правителството и 

президента на Руската федерация. 

 


