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Европейският парламент, 

— като взе предвид предишните си резолюции относно европейската политика за 

съседство и Източното партньорство,  

— като взе предвид предварителните заключения на ОССЕ/БДИПЧ относно 

предсрочните парламентарни избори в Украйна на 26 октомври 2014 г., 

— като взе предвид 8-ия доклад на Службата на върховния комисар на ООН за 

правата на човека (СВКПЧ) относно положението с правата на човека в Украйна 

от 15 декември 2014 г. и доклад № 22 относно положението в Украйна от 

26 декември 2014 г. на Службата на ООН за координация по хуманитарни 

въпроси (OCHA), 

— като взе предвид подписването на 27 юни 2014 г. на Споразумението за 

асоцииране между ЕС и Украйна (СА), което включва задълбочено и всеобхватно 

споразумение за свободна търговия (ЗВССТ), и неговото едновременно 

ратифициране от Европейския парламент и от Върховната рада на 16 септември 

2014 г., 

— като взе предвид Протокола от Минск от 5 септември 2014 г. и Меморандума от 

Минск от 19 септември 2014 г. относно изпълнението на мирния план от 12 точки, 

— като взе предвид доклада на ООН от 20 ноември 2014 г. относно сериозните 

нарушения на правата на човека в източната част на Украйна и доклада на Хюман 

Райтс Уоч (Human Rights Watch) относно нарушения в Крим, 

— като взе предвид съвместното изявлението от 2 декември 2014 г. на Комисията 

НАТО—Украйна ,  

— като взе предвид заключенията относно Украйна на Европейския съвет от 21 март 



 

 

2014 г., 27 юни 2014 г., 16 юли 2014 г., 30 август 2014 г. и 18 декември 2014 г., 

— като взе предвид резултатите от първото заседание на Съвета за асоцииране 

между ЕС и Украйна, което се проведе на 15 декември 2014 г., 

— като взе предвид заключенията на Съвета от 17 ноември 2014 г., 

— като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник, 

А. като има предвид, че на 26 октомври 2014 г в Украйна се състояха парламентарни 

избори, които бяха проведени по ефективен, добре организиран и мирен начин и 

при общо зачитане на основните свободи, въпреки продължаващия конфликт в 

източните региони и незаконното анексиране на Крим от страна на Русия; 

Б. като има предвид, че новото правителство, сформирано от проевропейски сили, 

има необходимото по конституция мнозинство за провеждане на реформи и вече е 

приело коалиционно споразумение, полагащо основите за труден процес на 

реформи, насочени към насърчаване на по-нататъшна европейска интеграция, 

модернизиране и развитие на страната, установяване на истинска демокрация и 

принципи на правовата държава и разработване на конституционни реформи, 

както се предвижда в мирния план на Порошенко; 

В. като има предвид, че т.нар. „президентски и парламентарни избори“, проведени в 

Донецк и Луганск на 2 ноември 2014 г. са в нарушение на украинското 

законодателство и договореностите от Минск, и че следователно не могат да 

бъдат признати; като има предвид, че провеждането на тези избори имаше 

отрицателно въздействие върху мирния процес и помирението; 

Г. като има предвид, че прекратяването на огъня от 5 септември 2014 г. всекидневно 

се нарушава от сепаратистите и руските сили; като има предвид, че от 9 декември 

2014 г. насам, благодарение на инициативата на президента Порошенко, която 

призовава за „режим на тишина“, броят на нарушенията драстично намаля; като 

има предвид обаче, че основните точки на меморандума от 19 септември 2014 г. 

не се спазват от подкрепяните от Русия сепаратисти; като има предвид, че според 

достоверни източници Русия продължава да подкрепя сепаратистките милиции 

чрез постоянен поток от военно оборудване, наемници, редовни руски части, 

включително бойни танкове и съвременни противовъздушни системи и 

артилерия; 

Д. като има предвид, че въоръженият конфликт в източната част на Украйна доведе 

до хиляди военни и цивилни жертви, много повече ранени и стотици хиляди 

напуснали домовете си, повечето от които са избягали в Русия, като положението 

в района на конфликта предизвиква дълбока загриженост от хуманитарна и 

здравна гледна точка; 

Е. като има предвид, че незаконното анексиране на Кримския полуостров беше 

първият случай на насилствено включване на част от една държава в друга в 

Европа след Втората световна война и е в нарушение на международното право, 

включително на Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки и 

Споразумението от Будапеща от 1994 г.; 

Ж. като има предвид, че Съветът по външни работи на ЕС на 17 ноември 2014 г. прие 



 

 

решение по принцип за налагане на по-нататъшни санкции на ръководителите на 

сепаратистите; 

З. като има предвид широко разпространените нарушения на правата на човека, 

както в окупираната Източна Украйна, така и в Крим, засягащи по-специално  

кримските татари и включващи сплашвания и нова вълна на безследно изчезнали 

лица; 

И. като има предвид, че едно по-тясното сътрудничество между ЕС и САЩ по 

свързани с Украйна политики би било полезно; 

Й. като има предвид, че украинският парламент гласува на 23 декември 2014 г. за 

отмяна на необвързания статут на страната; 

1. Изразява пълната си солидарност с Украйна и нейния народ; отново заявява 

своята ангажираност по отношение на независимостта, суверенитета, 

териториалната цялост, ненарушимостта на границите и европейския избор на 

Украйна; 

2. Осъжда актовете на тероризъм и престъпните деяния на сепаратистите и други 

незаконно въоръжени сили в Източна Украйна;  

3. Приветства положителната оценка на общите избори от 26 октомври 2014 г., 

въпреки предизвикателствата, свързани със сигурността и политическите 

обстоятелства, и последвалото встъпване в длъжност на новата Върховна рада; 

приветства твърдия политически ангажимент на президента Порошенко, 

министър-председателя Яценюк и председателя на парламента Гройсман да 

работят заедно за ускоряване на трудния процес на реформи; насърчава 

настоятелно новото правителство и парламента на Украйна да приемат и 

приложат силно необходимите политически и социално-икономически реформи 

без отлагане, за да се изгради демократична и просперираща държава, основаваща 

се на принципите на правовата държава;  

4. Изразява съжаление, че в резултат на настоящото положение в страната не всички 

части от територията и населението на Украйна са представени във Върховната 

рада; припомня, че правителството и парламента на Украйна трябва да осигурят 

защитата на правата и потребностите на тези граждани, които нямат 

представителство в процеса на вземане на решения в държавата; 

5. Решително осъжда агресивната и експанзионистична политика на Русия, която 

представлява заплаха за единството и независимостта на Украйна и създава 

потенциална заплаха за самия Европейския съюз, включително незаконното 

анексиране на Крим и воденето на необявена хибридна война срещу Украйна, 

съчетаваща елементи на кибервойната, използване на редовни и нередовни 

въоръжени сили, пропаганда, икономически натиск, енергийно изнудване, 

дипломация и политическа дестабилизация; подчертава, че тези действия са в 

нарушение на международното право и представляват сериозно 

предизвикателство за сигурността в Европа; подчертава, че не съществува 

оправдание за използването на военна сила в Европа в защита на т. нар. 

исторически мотиви и съображения за сигурност или за защита на т.нар. 

„сънародници, живеещи в чужбина“; призовава Москва да спре ескалацията на 



 

 

положението, като незабавно спре притока на оръжия и на наемници и войски в 

подкрепа на сепаратистките милиции, и да използва своето влияние сред 

сепаратистите, за да ги убеди да участват в политическия процес; 

6. Настоятелно призовава всички страни да приложат изцяло Протокола от Минск 

без по-нататъшно забавяне и по този начин да покажат истинска ангажираност по 

отношение на намаляването на напрежението и максимална сдържаност; 

призовава Русия да позволи международно наблюдение на руско-украинската 

граница, да използва влиянието си върху сепаратистите, за да гарантира, че те 

спазват споразумението за прекратяване на огъня, и да работи конструктивно за 

прилагането на договореностите от Минск; насърчава приемането на мерки за 

изграждане на доверие в подкрепа на усилията за постигане на мир и за 

помиряване; подчертава в този контекст значението на  приобщаващ политически 

диалог и на икономическа програма за възстановяване на икономиката на Донбас; 

7. Призовава за продължаване на настоящия режим на санкции от страна на ЕС, по-

специално с оглед на предстоящото заседание на Съвета през март 2015 г., докато 

Русия не започне да зачита изцяло и преди всичко да изпълнява задълженията си 

от Минск, и настоятелно призовава Комисията да намери начини за повишаване 

на солидарността между държавите членки в случай че кризата с Русия продължи; 

подчертава необходимостта от приемане на ясен набор от показатели, които, 

когато бъдат изпълнени, биха могли да предотвратят приемането на нови 

ограничителни мерки срещу Русия или да доведат до отмяна на предишните, като 

тези показатели включват: спазване на прекратяването на огъня, пълно и 

безусловно изтегляне от Украйна на всички руски войски и подкрепяни от Русия 

незаконни въоръжени групировки и наемници, размяна на всички затворници, 

включително Надя Шевченко, и възстановяване на контрола на Украйна над 

цялата ѝ територия, включително Крим; приканва Европейския съвет, в случай на 

по-нататъшни действия на Русия за дестабилизиране на Украйна, да предприеме 

допълнителни ограничителни мерки и да разшири техния обхват, като включи 

ядрения сектор и ограничи възможностите на руските образувания да извършват 

международни финансови транзакции; признава, че ЕС трябва да бъде готов да 

подкрепи държавите членки, граничещи с Украйна, които следва да имат същото 

ниво на сигурност като всички останали държави членки;  

8. Счита, че санкциите следва да бъдат част от по-широкообхватен подход от страна 

на ЕС спрямо Русия и на усилията на заместник-председателя/върховен 

представител за засилване на диалога; припомня, че единствената цел на тези 

санкции е руското правителство да се ангажира да промени сегашната си 

политика и да допринесе значително за постигането на мирно решение на 

украинската криза; подчертава, че поддържането, засилването или обратимостта 

на ограничителните мерки на ЕС зависят от действията на самата Русия и от 

положението в Украйна;  

9. Подчертава, че политическите и дипломатическите канали към Русия трябва да 

останат отворени, за да се даде възможност за дипломатически решения на 

конфликта, и следователно подкрепя формати като тези от Женева и Нормандия, 

ако могат да бъдат постигнати осезаеми резултати;  

10. Подкрепя политиката на непризнаване на незаконното анексиране на Крим от 

Русия и в този контекст отбелязва като  положително действие наскоро приетите 



 

 

допълнителни санкции върху инвестициите, услугите и търговията по отношение 

на Крим и Севастопол; 

11. Подчертава, че Споразумението за асоцииране/и всеобхватно споразумение за 

свободна търговия следва да представлява пътна карта за бързо предприемане на 

необходими и неотложни реформи, въпреки трудното положение на война в части 

от Луганска и Донецка област; призовава Съвета и Комисията да не пестят 

усилията си за подпомагане на Украйна в приемането и най-вече в прилагането на 

тези реформи, с цел прокарване на пътя за цялостно изпълнение на 

Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна; приветства във връзка с това 

започването на консултативната мисия на Европейския съюз (EUAM); споделя 

становището на Венецианската комисия, че за да има успех една конституционна 

реформа, от съществено значение е да е изготвена по приобщаващ начин, при 

гарантиране на широки обществени консултации; 

12. Призовава за по-бърза и по-съществена техническа помощ от Групата за подкрепа 

на Украйна на Комисията, включително чрез установяване на областите, в които е 

необходима такава помощ в подкрепа на Украйна, при разработването и 

прилагането на цялостна програма за реформи и привличане на съветници и 

експерти от институциите на ЕС и държавите членки; призовава украинските 

органи да създадат министерство или служба за координиране на европейската 

интеграция и помощ, както и междуведомствен координационен комитет на 

високо равнище, на който да бъдат възложени правомощия за ефективно 

наблюдение и контрол на напредъка по сближаването с ЕС и изпълнението на 

реформите и който ще може да подготви и да координира  тяхното изпълнение; 

13. Изразява убеждението, че Украйна има неотложна необходимост от амбициозна 

програма за борба с корупцията, включваща установяване на нулева толерантност 

по отношение на корупцията; призовава управляващите в Украйна за премахване 

на системната корупция чрез незабавно и ефективно изпълнение на националната 

стратегия за борба с корупцията и подчертава, че борбата срещу тази практика 

трябва да се превърне в един от най-важните приоритети на новото правителство; 

за тази цел препоръчва създаване на политически независимо Бюро за борба с 

корупцията, разполагащо с достатъчно правомощия и средства, даващи му 

възможност да допринася значително за изграждането на добре функциониращи 

държавни институции; приветства отправеното от Украйна искане към Интерпол 

и издаването на заповед за арест срещу бившия президент Янукович по обвинения 

за незаконно присвояване на публични средства; призовава държавите членки да 

изпълнят заповедта за арест на Интерпол и да спомогнат за възстановяване на 

откраднатите активи; приветства създаването на институцията бизнес омбудсман 

и призовава украинското правителство да представи проектозакон в тази област;  

14. Припомня, че на 16 юли 2014 г. Съветът на Европейския съюз вдигна ембаргото 

върху износа на оръжие за Украйна и така понастоящем няма пречки или  правни 

ограничения,  възпрепятстващи държавите членки да предоставят защитни 

оръжия на Украйна; счита, че ЕС следва да проучи по какви начини може да се 

предостави  подкрепа на украинското правителство за подобряване на 

отбранителните му способности и защитата на външните  граници на Украйна въз 

основа на опита от преобразуването на въоръжените сили на държавите  членки 

на ЕС от бившия Варшавския договор, особено в рамките на мисии за обучение, 

предоставени вече на въоръжени сили в други части на света; подкрепя 



 

 

съществуващото доставяне на несмъртоносно оборудване; 

15. Отбелязва приемането на закон за отмяна на „ необвързания статут“ на държавата, 

въведен през 2010 г.; като признава правото на Украйна свободно да взема своите 

решения, подкрепя позицията на президента Порошенко, че Украйна сега трябва 

спешно да се съсредоточи върху политическите, икономическите и социалните 

реформи и че присъединяването към НАТО е въпрос, който следва да бъде 

представен на решението на гражданите на общоукраински референдум на по-

късен етап; подчертава, че по-тесните  връзки между Украйна и ЕС представляват 

въпрос, различен от присъединяването към НАТО; 

16. Подчертава значението на поемането на ангажимент от международната общност 

за оказване на подкрепа за икономическата и политическата стабилизация и 

реформите в Украйна; приканва Комисията и държавите членки да разработят 

мащабен план за подпомагане на Украйна, основаващ се  на принципа„повече за 

повече“ и на обвързаност с условия, и да увеличат усилията си за оказване на 

помощ на Украйна, наред с другото чрез организиране на конференция на 

донорите и инвеститорите и сътрудничество с международните финансови 

институции с цел определяне на по-нататъшните стъпки за икономическото и 

финансовото възстановяване на Украйна; приветства пакета за подкрепа на 

Украйна от 11 милиарда евро , които се предвижда да бъдат предоставени през 

следващите няколко години, както и предложението на Комисията да се добавят 

1,8 милиарда евро под формата на средносрочни заеми; 

17. В тази връзка заявява повторно становището си, че споразумението за асоцииране 

не съставлява крайната цел на отношенията между ЕС и Украйна; изтъква освен 

това, че съгласно член 49 от ДЕС Украйна — като всяка друга европейска 

държава — има европейска перспектива и може да кандидатства за членство в 

Европейския съюз, при условие че изпълнява критериите от Копенхаген и спазва 

принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и 

правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата 

държава; настоятелно призовава държавите членки на ЕС да ратифицират 

споразумението за асоцииране преди срещата в Рига; 

18. Подчертава важността на енергийната сигурност в Украйна и подчертава 

необходимостта от реформи на енергийния сектор на Украйна, в съответствие с 

нейните ангажименти, свързани с Енергийната общност; приветства 

споразумението между ЕС, Русия и Украйна  за зимния пакет за осигуряване на 

доставките на газ от Русия до март 2015 г. и солидарността, проявена от ЕС, както 

и увеличените количества газ за Украйна чрез обратни потоци от държави членки 

на ЕС; 

19. Подчертава необходимостта от рязко повишаване на енергийната сигурност и 

независимост на ЕС, както и от намаляване на енергийната зависимост от Русия, 

като същевременно се създадат конкретни алтернативи, за да се помогне на онези 

държави членки, които понастоящем разчитат на Русия като единствен доставчик; 

призовава ЕС да следва истинска обща външна енергийна политика, както и да 

работи за създаването на Европейски енергиен съюз; насърчава цялостното 

прилагане на законодателството за вътрешния общ енергиен пазар, включително 

третия енергиен пакет, и провеждането на предстоящото съдебно дело срещу 

Газпром без дискриминации; 



 

 

20. Подчертава, че трябва да се даде приоритет на проекти за газопроводи, които 

диверсифицират енергийните доставки за ЕС , и в тази връзка приветства 

спирането на проекта „Южен поток“; приканва Европейската енергийна общност 

да разработи програма за сътрудничество с Украйна, както и със страните от 

региона на Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия изток и Средиземноморието, 

целяща развиване на инфраструктура и взаимосвързаност между ЕС и неговите 

съседи независимо от руската газова геополитика; признава, че стабилните 

доставки на газ в Украйна също са от решаващо значение за гарантиране на 

енергийната сигурност на държавите членки; 

21. Подчертава необходимостта ЕС, заедно с украинските органи, да обърнат по-

голямо внимание на хуманитарната криза в Украйна и в Крим и да положат 

усилия за подобряване на катастрофалното хуманитарно положение, и  по-

специално на положението на вътрешно разселените лица; призовава 

Европейската комисия и члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ 

и управлението на кризи, да подготвят решително и пряко хуманитарно действие,  

очаквано вече дълго време, без посреднически организации, под формата на „сини 

конвои“, ясно обозначени като идващ от ЕС; призовава Комисията да представи 

на Парламента такъв план за действие в рамките на следващите два месеца; 

подчертава необходимостта от допълнителна финансова помощ за Украйна от ЕС 

и неговите държави членки, за да се помогне на Украйна да се справи с тежката 

хуманитарна криза; повтаря предупрежденията на СЗО, че Източна Украйна е 

изправена пред извънредна ситуация в областта на  здравеопазването, с 

ненапълно функциониращи болници и недостиг на лекарствени средства и 

ваксини, и призовава за увеличена и по-ефективна хуманитарна помощ за 

вътрешно разселените лица, по-специално по отношение на децата и възрастните 

хора, както и за пълен и безпрепятствен достъп за Международния комитет на 

Червения кръст до районите на конфликт; приветства влизането в сила на 

дългоочаквания закон за  вътрешно разселените лица, както и решението да се 

осигурят  експерти на ЕС, чрез механизма на ЕС за гражданска защита, които да 

предоставят консултации  на украинските органи относно въпросите, свързаните с 

вътрешно разселените лица;  

22. Призовава за допълнителна хуманитарна помощ и подкрепа за засегнатото от 

конфликта население; припомня, че доставките на хуманитарна помощ в Източна 

Украйна трябва да се извършват при пълно спазване на международното 

хуманитарно право и на принципите на хуманност, неутралност, 

безпристрастност и независимост, както и в тясно сътрудничество с 

правителството на Украйна, ООН и Международния комитет на Червения кръст; 

призовава Русия да позволи международна инспекция на хуманитарните конвои 

за Донбас, за да се избегнат съмненията по отношение на техните товари; 

23. Подчертава, че ОССЕ трябва да изиграе ключова роля при разрешаването на 

украинската криза поради своя опит в справянето с въоръжени конфликти и 

кризи, както и поради факта, че както Руската федерация, така и Украйна са 

членове на тази организация; изразява съжаление по повод на факта, че 

специалната мисия на ОССЕ за наблюдение все още не разполага с достатъчен 

брой служители и следователно не постига очакваните резултати; призовава 

държавите членки, заместник-председателя/върховен представител и Комисията 

да положат по-нататъшни усилия за подкрепа на специалната мисия на ОССЕ за 

наблюдение в Украйна с персонал и оборудване; счита, че ЕС следва да разгърне, 



 

 

ако това бъде поискано от украинските органи, мисия на ЕС за наблюдение, която 

да допринася за ефективния контрол и наблюдение на украинско-руската граница; 

24. Призовава заместник-председателя/върховен представител и члена на 

Европейската комисия, отговарящ за европейската политика за съседство и 

преговорите за присъединяване, да предприемат мерки в рамките на своите 

правомощия за подпомагане на намирането на политическо решение на кризата в 

Украйна, което да бъде спазвано от всички засегнати страни; подчертава, че 

такова решение трябва да избягва сценария за замразен конфликт в Източна 

Украйна и Крим; призовава заместник-председателя/върховен представител да 

очертае подход, който да съчетава принципна и силна позиция по отношение на 

суверенитета и териториалната цялост на Украйна и принципите на 

международното право със стремеж към постигане на договорено решение на 

кризата в Източна Украйна и Крим; отново заявява, че единството и сближаването 

между държавите членки на ЕС представляват предварително условие за успеха 

на всяка стратегия на ЕС по отношение на Русия; в този контекст приканва 

правителствата на държавите членки да се въздържат от едностранни действия и 

декларации и да засилят усилията за разработване на обща европейска позиция по 

отношение на Русия;  

25. Призовава за възобновяване на реален и приобщаващ национален диалог, който 

може да доведе до решаване на въпроса за изплащането на социалните надбавки и 

пенсиите и предоставянето на хуманитарна помощ от страна на украинското 

правителство за населението в зоната на конфликт; застъпва становището, че е от 

решаващо значение  да се разследват безпристрастно и ефективно всички основни 

събития, свързани с извършване  на насилие, включително събитията на Майдан, 

в Одеса,  Мариупол, Славянск, Иловайск  и Римаска; счита, че организациите на 

гражданското общество могат да играят важна роля в улесняването на 

междуличностните контакти и взаимното разбирателство в Украйна, както и в 

насърчаването на демократичните промени и зачитането на правата на човека; 

настоятелно призовава ЕС да засили своята подкрепа за гражданското общество; 

26. Приветства решението на френското правителство да спре доставката на 

вертолетоносачите „Мистрал“ и призовава всички държави членки да 

предприемат подобна линия на поведение по отношение на износа, който не е 

обхванат от решенията на ЕС за налагане на санкции, по-специално по отношение 

на оръжия и оборудване с двойна употреба; 

27. Призовава Комисията и члена на Европейската комисия, отговарящ за 

европейската политика за съседство и преговорите за присъединяване,  да 

изготвят и представят на Парламента в срок от два месеца комуникационна 

стратегия за противодействие на руската пропагандна кампания, насочена срещу 

ЕС, неговите източни съседи и самата Русия, и да разработят инструменти, които 

да позволят на ЕС и неговите държави членки да се справят с пропагандната 

кампания на европейско и национално равнище; 

28. Отново изразява подкрепата си за международното разследване на 

обстоятелствата около трагичното сваляне на самолета на малайзийските 

авиолинии, изпълняващ полет MH17, и отново призовава за подвеждане под 

отговорност на виновните за това; изразява съжаление за пречките, срещани в 

този процес, и призовава всички страни да проявят истинска готовност за 



 

 

сътрудничество, да гарантират безопасен и неограничен достъп до мястото на 

катастрофата на полет MH17 и да предоставят достъп до всички други съответни 

източници, които могат да допринесат за разследването; изразява желание да бъде 

информиран за напредъка на това разследване; 

29. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 

държавите членки, на президента на Украйна, на правителствата и парламентите 

на държавите от Източното партньорство и на Руската федерация, на 

Парламентарната асамблея Евронест, както и на Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа. 

 


