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Русия, случаят с Алексей Навални, увеличаване на военното 
присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката 
република 
Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2021 г. относно Русия, случая с 
Алексей Навални, увеличаването на военното присъствие по границата на 
Украйна и руското нападение в Чешката република (2021/2642(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия и Украйна,

– като взе предвид Устава на ООН, Конвенцията на ООН по морско право, 
Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански 
и политически права и Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи на Съвета на Европа (ЕКПЧ),

– като взе предвид пакета от мерки за прилагане на споразуменията от Минск, 
приети и подписани в Минск на 12 февруари 2015 г. и одобрени в своята цялост 
чрез Резолюция № 2202 (2015 г.) на Съвета за сигурност на ООН от 17 февруари 
2015 г.,

– като взе предвид изявлението на министрите на външните работи на държавите от 
Г-7 от 18 март 2021 г. относно Украйна и тяхното изявление съвместно с 
върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност от 12 април 2021 г. по същата тема,

– като взе предвид срещата на президента на Франция, президента на Украйна и 
канцлера на Германия на 16 април 2021 г., посветена на струпването на руски 
войски,

– като взе предвид декларациите на върховния представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС от 18 април 2021 г. 
относно влошаващото се здравословно състояние на Алексей Навални,

– като взе предвид резолюция 68/262 на Общото събрание на ООН от 27 март 
2014 г., озаглавена „Териториалната цялост на Украйна“, резолюциите на Общото 
събрание на ООН 71/205 от 19 декември 2016 г., 72/190 от 19 декември 2017 г., 
73/263 от 22 декември 2018 г., 74/168 от 18 декември 2019 г. и 75/192 от 16 
декември 2020 г. относно положението с правата на човека в Автономна 
република Крим и град Севастопол, Украйна, както и резолюциите на Общото 



събрание на ООН 74/17 от 9 декември 2019 г. и 75/29 от 7 декември 2020 г. 
относно проблема с милитаризацията на Автономна република Крим и град 
Севастопол, Украйна, както и на части от Черно и Азовско море,

– като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно 
ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи 
териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна1,

– като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, и по-
специално дял II от него относно политическия диалог и сближаването в областта 
на външните работи и сигурността2,

– като взе предвид Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност от 
5 декември 1994 г. във връзка с присъединяването на Беларус, Казахстан и 
Украйна към Договора за неразпространение на ядреното оръжие,

– като взе предвид предложението на Украйна от 29 март 2021 г. за възстановяване 
на пълното прекратяване на огъня в Източна Украйна и проекта на съвместен 
план за действие относно прилагането на споразуменията от Минск,

– като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна 
дейност от 19 април 2021 г. относно експулсирането на чешки дипломати и 
декларацията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност от името на ЕС от 21 април 2021 г. в израз на 
солидарност с Чешката република във връзка с престъпните действия на нейна 
територия,

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

A. като има предвид, че през последните седмици Руската федерация значително 
увеличи военното си присъствие по източните и северните граници с Украйна и в 
Крим, като струпа общо над 100 000 войници, както и танкове, артилерия, 
бронирани превозни средства и друго тежко оборудване; като има предвид, че 
неотдавнашното струпване на войски представлява най-голямата концентрация на 
руски войски от 2014 г. насам и че мащабът му, както и способностите за 
нанасяне на удари указват намерение за провеждане на офанзива;

Б. като има предвид, че Руската федерация обяви преустановяването на правото на 
мирно преминаване на военните и търговските кораби на други държави през 
частта от Черно море, която води към Керченския проток, за периода до 31 
октомври 2021 г., нарушавайки по този начин свободата на корабоплаване, която 
се гарантира от Конвенцията на ООН по морско право, по която Русия е страна; 
като има предвид, че въпросните райони се намират в териториалните води на 
Украйна около временно окупираната територия на Автономна република Крим и 
град Севастопол;

В. като има предвид, че изминаха шест години от приемането на споразуменията от 
Минск и седем години от незаконното анексиране на Кримския полуостров от 

1 ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.
2 ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.



Руската федерация и началото на войната в Украйна;

Г. като има предвид, че според украински източници Руската федерация разполага с 
приблизително 3 000 офицери и военни инструктори, служещи във въоръжените 
сили на двете т.нар. Народни републики;

Д. като има предвид, че от 2014 г. насам Руската федерация дестабилизира Източна 
Украйна чрез своите марионетни сили в т.нар. Донецка народна република и 
Луганска народна република; като има предвид, че конфликтът отне живота на 
над 14 000 души и доведе до вътрешното разселване на близо два милиона души;

Е. като има предвид, че Украйна поиска да се приложи параграф 16.3 от глава III от 
Виенския документ относно мерките за укрепване на доверието и сигурността, 
като поиска обяснение за „необичайните военни действия“ на Руската федерация 
в близост до украинската граница и в окупирания Крим; като има предвид, че 
Виенският документ беше приет от всички 57 членове на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 2011 г., за да служи като траен 
източник за сътрудничество и военна прозрачност; като има предвид, че Руската 
федерация реши да не участва в тази среща;

Ж. като има предвид, че участващите в ОССЕ държави трябва да се информират 
взаимно, наред с другото, относно планове за разполагане на войски, да се 
уведомяват взаимно и предварително за важни военни дейности като учения и да 
се консултират и да си сътрудничат в случай на необичайна военна дейност или 
нарастващо напрежение;

З. като има предвид, че в петък, 23 април 2021 г., руското министерство на 
отбраната заяви, че в срок до 1 май 2021 г. струпаните сили ще се завърнат в 
постоянните си бази;

И. като има предвид, че правото на свобода на мисълта и словото и правото на 
свобода на сдруженията и на мирните събрания са заложени в Конституцията на 
Руската федерация; като има предвид, че в Русия положението с правата на човека 
и принципите на правовата държава продължава да се влошава, като органите на 
властта непрекъснато нарушават тези права и свободи; като има предвид, че 
Руската федерация е подписала Всеобщата декларация за правата на човека и 
Европейската конвенция за правата на човека и че тя е член на Съвета на Европа;

Й. като има предвид, че на 9 април 2021 г. руските органи задържаха за кратко време 
и разпитаха Роман Анин, като иззеха неговите телефони и документи; като има 
предвид, че той е един от водещите разследващи журналисти в Русия, участващи 
в Проекта за докладване относно организираната престъпност и корупцията; като 
има предвид, че тези действия застрашиха и други журналисти, които участват в 
този проект и които работят по въпроси, свързани с прозрачността и корупцията, 
поради информацията, до която Федералната служба за сигурност (ФСБ) сега има 
пълен достъп;

K. като има предвид, че Алексей Навални – най-известният активист в борбата с 
корупцията и опозиционен политик в Русия – беше задържан на 17 януари 2021 г., 
а на 2 февруари 2021 г. беше осъден на три и половина години лишаване от 
свобода за предполагаемо нарушение на условната си присъда, извършено по 
време на възстановяването му в Германия след опита за убийството му чрез 



отравяне със забранено военно химическо вещество, извършен от агенти на 
службите за сигурност на Руската федерация в рамките на Руската федерация; 
като има предвид, че на 12 март 2021 г. Алексей Навални беше прехвърлен в 
наказателна колония в Покров, където многократно е бил подложен на изтезания 
и нечовешко отношение, и че вследствие на това преди повече от три седмици той 
обяви гладна стачка;

Л. като има предвид, че развитието на събитията през последните няколко седмици 
потвърди най-лошите опасения за личната му безопасност и живота му сред 
семейството, приятелите и поддръжниците му, както и сред международната 
общност, и доведе до прехвърлянето му в затворническа болница близо до 
Москва, където животът му продължава да бъде в опасност;

М. като има предвид, че на 16 февруари 2021 г. Европейският съд по правата на 
човека реши съгласно член 39 от процедурния си правилник да поиска от 
правителството на Русия да освободи Алексей Навални; като има предвид, че тази 
мярка следва да се приложи незабавно; като има предвид, че Съдът е взел предвид 
естеството и степента на риска за живота на Алексей Навални, доказани prima 
facie за целите на прилагането на временната мярка и разглеждани в контекста на 
общите обстоятелства около настоящото задържане на Алексей Навални;

Н. като има предвид, че в петък, 23 април 2021 г., Алексей Навални обяви, че 
следвайки съветите на лекари извън затвора, той постепенно ще преустанови 
гладната си стачка, започнала на 31 март 2021 г.; като има предвид, че от 
медицинската експертиза на състоянието на Алексей Навални става ясно, че 
продължаването на гладната стачка би застрашило живота му; като има предвид, 
че дори г-н Навални да получи необходимите грижи сега, няма гаранция, че той 
няма отново да бъде подложен на нечовешко или животозастрашаващо 
отношение или на посегателства върху живота му;

О. като има предвид, че през 2020 г. от общо 180 държави Русия заемаше 129-о 
място по индекса за възприемане на корупцията на организацията „Transparency 
International“, като страната се нарежда на последно място в Европа по този 
показател; като има предвид, че някои активно борещи се с корупцията лица и 
организации, като например покойният Сергей Магнитски и Фондацията за борба 
с корупцията (ФБК), ръководена от Алексей Навални, разкриха частично 
клептократичните взаимоотношения между олигарсите, членовете на службите за 
сигурност и длъжностните лица, свързани с Кремъл, като при разследването на 
необяснимото богатство, натрупано от тези лица в течение на годините, беше 
показано, че са замесени най-високите ешелони на властта, в т.ч. и Владимир 
Путин; като има предвид, че Московската прокуратура се опитва да класифицира 
ФБК и други две организации, свързани с Навални – Фондацията за защита на 
правата на гражданите и регионалното седалище на Навални – като 
„екстремистки организации“, което означава, че би могло техните служители да 
бъдат задържани и лишени от свобода за срок от шест до десет години;

П. като има предвид, че отравянето на Навални отговаря на начина на действие 
срещу опонентите на Путин, като подобни действия засегнаха здравето на Виктор 
Юшченко, Сергей Скрипал и Владимир Кара-Мурза и доведоха до смъртта на 
редица водещи фигури от опозицията, журналисти, активисти и чуждестранни 
лидери, в т.ч. Борис Немцов, Анна Политковская, Сергей Протазанов, Наталия 
Естемирова и Александър Литвиненко, като този списък е непълен;



Р. като има предвид, че Руската федерация не само представлява външна заплаха за 
европейската сигурност, но тя води и вътрешна война срещу собствения си народ 
под формата на системни репресии срещу опозицията и арести по улиците; като 
има предвид, че само на 21 април 2021 г. броят на задържаните мирни 
демонстранти беше над 1 788 души, с което общият брой на невинните руски 
граждани, задържани от януари 2021 г. насам, надхвърли 15 000;

С. като има предвид, че в своите две предишни резолюции относно Русия 
Парламентът призова за преразглеждане на политиката на ЕС спрямо Русия и 
нейните пет ръководни принципа и поиска от Съвета незабавно да започне да 
подготвя и впоследствие да приеме стратегия на ЕС за бъдещите отношения с 
демократична Русия, която да включва широк набор от стимули и условия за 
укрепване на вътрешните тенденции в подкрепа на свободата и демокрацията в 
Русия;

Т. като има предвид, че на 17 април 2021 г. Чешката република експулсира 18 
служители от руското посолство, включително членове на руските разузнавателни 
служби, във връзка с добре обоснованите заключения на информационната 
служба за сигурност на Чешката република, че активни членове на руските 
разузнавателни служби са били замесени в експлозията в склад за боеприпаси 
през 2014 г., при която загинаха двама чешки граждани и бяха причинени големи 
материални щети; като има предвид, че животът и имуществото на хиляди хора, 
живеещи в околните общини, бяха безмилостно изложени на опасност; като има 
предвид, че тези незаконни действия на територията на Чешката република 
представляват критично нарушение на суверенитета на държава – членка на ЕС, 
от страна на чужда сила; като има предвид, че в отговор на експулсирането на 18 
служители от посолството си в Чешката република Руската федерация експулсира 
20 чешки дипломати, на които беше наредено да напуснат страната на 19 април 
2021 г.; като има предвид, че на 22 април 2021 г. Чешката република реши да 
изравни броя на служителите в руското посолство в Чешката република с броя на 
служителите в чешкото посолство в Русия – вследствие на отказа на Русия да 
приеме експулсираните чешки дипломати обратно в страната и съгласно член 11 
от Виенската конвенция за дипломатическите отношения – като поиска от 
руското посолство да изпълни това искане в срок до края на май;

У. като има предвид, че същите служители на руското военно разузнаване (ГРУ), 
замесени в експлозията в склада за боеприпаси в Чешката република, са 
отговорни и за опита за убийство на Сергей и Юлия Скрипал в Обединеното 
кралство през 2018 г., при който беше използвано нервнопаралитичното вещество 
за военни цели „Новичок“ и който доведе също до смъртта на британски 
гражданин; като има предвид, че служители на ГРУ също бяха обвинени в опит за 
убийството на Емилиян Гебрев, собственик на оръжейна фабрика, и на още двама 
души в България през 2015 г.; като има предвид, че Русия не оказва съдействие 
при разследването на тези престъпления, извършени на територията на 
Европейския съюз, отрича участието на ГРУ в отравянето на Сергей и Юлия 
Скрипал и осигурява подслон на основните заподозрени лица;

1. подкрепя независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в 
рамките на нейните международно признати граници; отново изразява силната си 
подкрепа за политиката на ЕС за непризнаване на незаконното анексиране на 
Автономна република Крим и град Севастопол; посреща със задоволство всички 
ограничителни мерки, предприети от ЕС вследствие на незаконното анексиране; 



призовава за незабавното освобождаване на всички незаконно задържани и 
лишени от свобода украински граждани на Кримския полуостров и в Русия и 
изразява съжаление във връзка с продължаващите нарушения на правата на 
човека, извършвани в Крим и окупираните територии в Източна Украйна, както и 
във връзка с масовото предоставяне на руско гражданство (паспортизация) на 
гражданите в тези области; подчертава, че руските длъжностни лица, чиито 
действия или чието бездействие са създали условията за извършването на военни 
престъпления или са довели до военни престъпления в Украйна, ще трябва да 
бъдат изправени пред международното наказателно правосъдие;

2. изразява съжаление относно настоящото състояние на отношенията между ЕС и 
Русия, причинено от агресията на Русия и продължаващите опити от нейна страна 
да дестабилизира Украйна, както и от нейното враждебно поведение и преките 
атаки срещу държави – членки ЕС, и техните общества, проявяващи се, наред с 
другото, в намеса в изборни процеси, разпространение на дезинформация, 
дълбинни фалшификати, злонамерени кибератаки, саботаж и използване на 
химическо оръжие; също така изразява съжаление относно значителното 
влошаване на положението с правата на човека и със зачитането на правото на 
свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания в Русия; 
решително осъжда враждебното поведение на Русия в Европа и призовава 
нейното правителство да сложи край на тези дейности, които нарушават 
международните принципи и норми и застрашават стабилността в Европа, което 
възпрепятства следването на какъвто и да било положителен дневен ред в 
двустранните отношение с този важен съсед;

3. остава дълбоко загрижен от струпването на границата с Украйна и в незаконно 
окупираната Автономна република Крим на руски военни сили, които според 
руското министерство на отбраната започват да се изтеглят; осъжда тези 
заплашителни и дестабилизиращи действия от страна на Руската федерация и 
оценява пропорционалния отговор на Украйна;

4. счита, че ЕС трябва да си направи съответните заключения от това дълбоко 
обезпокоително струпване на руски войски на украинската граница, което беше 
преустановено в петък, 23 април 2021 г.; настоява изтеглянето на руските войски 
от границата с Украйна в постоянните им бази да бъде пълно и незабавно; изисква 
Русия незабавно да прекрати практиката на неоправдано струпване на войски с 
цел сплашване на своите съседи, да прекрати всички текущи провокации и да се 
въздържа от бъдещи такива и да намали напрежението, като изтегли военните си 
чести в постоянните им бази, в съответствие с международните си задължения, 
като например принципите и ангажиментите на ОССЕ относно прозрачността на 
военните движения и Виенския документ; отново заявява, че струпването на 
руски войски представлява заплаха и за стабилността, сигурността и мира в 
Европа, поради което диалогът по въпросите на сигурността между ЕС и Украйна 
следва да бъде амбициозен и да допринася за съгласувана оценка на 
предизвикателствата пред сигурността на място; подчертава, че приятелските 
държави следва да засилят военната си подкрепа за Украйна и предоставянето на 
оръжия за отбрана, което е в съответствие с член 51 от Устава на ООН, който 
позволява индивидуална и колективна самоотбрана; призовава Русия да изтегли 
войските си от т.нар. народни републики Луганск и Донецк и да върне на Украйна 
контрола над Автономната република Крим и град Севастопол;

5. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен 



представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (заместник-председателя/върховен представител) да гарантира, че 
Съветът продължава да следи развитието на военната ситуация въпреки 
обявеното изтегляне на руските войски, и да е подготвен за договаряне на по-
нататъшни съвместни действия;

6. настоятелно призовава Русия да изпълни задължението си по Конвенцията на 
ООН по морско право и да гарантира свободата на корабоплаването и 
транзитното преминаване през международния проток към пристанищата на 
Азовско море; призовава ЕС, в тясно сътрудничество с държавите членки и други 
международни партньори, да осигури постоянно наблюдение на преминаването 
на всички плавателни съдове, прекосяващи Керченския проток;

7. настоятелно призовава Русия и подкрепяните от нея сепаратисти да се придържат 
към споразумението за прекратяване на огъня; призовава Русия да изпълни 
разпоредбите на споразуменията от Минск и да участва конструктивно в 
Нормандския процес и тристранната контактна група; подчертава необходимостта 
от политическо решение на конфликта в Източна Украйна и от по-силна роля на 
ЕС в мирното разрешаване на конфликта;

8. подчертава, че ако такова струпване на войски в бъдеще се превърне в нашествие 
в Украйна от страна на Руската федерация, ЕС трябва ясно да покаже, че цената за 
подобно нарушение на международното право и норми ще бъде тежка; поради 
това настоява при такива обстоятелства вносът на нефт и газ от Русия в ЕС да 
бъде спрян веднага, Русия да бъде изключена от платежната система SWIFT, 
всички активи в ЕС на олигарси от обкръжението на руските властимащи и 
техните семейства да бъдат замразени, а визите им да бъдат отменени;

9. отправя искане ЕС да намали зависимостта си от руска енергия и поради това 
настоятелно призовава институциите на ЕС и всички държави членки да спрат 
завършването на газопровода „Северен поток 2“ и да настояват за прекратяване на 
изграждането на спорни атомни електроцентрали от „Росатом“;

10. потвърждава подкрепата си за международното разследване на обстоятелствата, 
свързани с трагичното сваляне на полет MH17 на малайзийските авиолинии, 
което би могло да представлява военно престъпление, и отново призовава 
отговорните лица да бъдат подведени под съдебна отговорност;

11. призовава ЕС и неговите държави членки да използват като пример 
законодателното предложение на Обединеното кралство за глобален регламент за 
санкциите срещу корупцията и други подобни режими, и да приемат режим на 
санкции на ЕС за борба с корупцията, за да допълнят настоящия глобален режим 
на ЕС за санкции в областта на правата на човека; подчертава, че държавите – 
членки на ЕС, не следва да продължават да бъдат гостоприемна среда за руските 
богатства и инвестиции с неясен произход; призовава Комисията и Съвета да 
увеличат усилията си за ограничаване на стратегическите инвестиции на Кремъл в 
рамките на ЕС с цел подривна дейност, подкопаване на демократичните процеси 
и институции и разпространение на корупцията; продължава да настоява държави 
членки като България и Малта да преустановят своите режими за предоставяне на 
гражданство срещу инвестиции (т.нар. „златни паспорти“);

12. призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Алексей Навални, който 



беше осъден по политически причини в противоречие с международните 
задължения на Русия в областта на правата на човека, както и на всички лица, 
задържани по време на протестите в подкрепа на освобождаването му или на 
неговата кампания срещу корупцията; очаква Русия да спази временната мярка на 
Европейския съд по правата на човека по отношение на естеството и степента на 
риска за живота на Алексей Навални; държи Русия отговорна за здравословното 
състояние на Алексей Навални и настоятелно призовава Русия да разследва опита 
за убийство на Алексей Навални, като си сътрудничи изцяло с Организацията за 
забрана на химическото оръжие; призовава руските органи да подобрят условията 
в затворите и местата за задържане, за да отговорят на международните 
стандарти; призовава за спиране на арестите на мирни демонстранти и системните 
нападения срещу опозицията във връзка с исканията за освобождаване на Алексей 
Навални; подчертава, че всички лица, участващи в наказателното преследване, 
осъждането и малтретирането на Алексей Навални, следва да подлежат на 
санкции съгласно глобалния режим на ЕС за санкции за нарушения на правата на 
човека;

13. припомня на руските органи и лично на президента Путин в качеството му на 
руски държавен глава, че те носят пълна отговорност за полагането на грижи за 
живота и физическата неприкосновеност на Алексей Навални и съответно трябва 
да предприемат всички необходими мерки за защита на неговото физическо и 
психическо здраве и благосъстояние; продължава настоятелно да призовава 
президента Путин и руските органи да проведат разследване и да изправят пред 
съда лицата, замесени в опита за убийство на Алексей Навални, с цел да се 
потърси отговорност за това деяние;

14. осъжда намерението на руските органи да обявят ръководената от Алексей 
Навални Фондация за борба с корупцията за екстремистка организация като 
неоснователно и дискриминационно; подчертава борбата с корупцията и посочва, 
че желанието за участие в свободни и плуралистични обществени дебати и избори 
е неотменимо право на всяка личност и демократична политическа организация и 
няма нищо общо с екстремистките възгледи;

15. изразява своята дълбока солидарност с демократичните сили в Русия, радетели за 
отворено и свободно общество, както и своята подкрепа за всички лица и 
организации, станали обект на нападения и репресии; настоятелно призовава 
руските органи да прекратят всички форми на тормоз, сплашване и нападения 
срещу опозицията, гражданското общество, медиите, защитниците на правата на 
човека и правата на жените и други активисти в страната, особено преди 
парламентарните избори през есента на 2021 г.; насърчава ЕС да продължи да 
призовава Русия да отмени или измени всички закони, които не са съвместими с 
международните стандарти; припомня силната си подкрепа за всички защитници 
на правата на човека в Русия и тяхната работа; призовава Делегацията на ЕС и 
представителствата на държавите членки в страната да засилят подкрепата си за 
гражданското общество и да използват всички налични инструменти, за да 
увеличат подкрепата си за работата на защитниците на правата на човека и, когато 
е необходимо, да улеснят издаването на спешни визи и да предоставят временен 
подслон в държавите – членки на ЕС;

16. призовава руските органи да зачитат свободата на медиите и да прекратят 
всякакъв тормоз и натиск върху независимите медии, като например тези срещу 
разследващия журналист Роман Анин;



17. отново призовава институциите на ЕС и държавите членки да продължат да 
следят отблизо положението с правата на човека в Руската федерация и да 
продължат да следят съдебните дела срещу организации на гражданското 
общество, журналисти, политици и активисти от опозицията, включително случая 
с Алексей Навални;

18. изразява съжаление във връзка с факта, че извършители от руските 
разузнавателни служби са причинили експлозията на склада за оръжия във 
Върбетице в Чешката република, което представлява нарушение на чешкия 
суверенитет и е неприемлив акт на враждебност; решително осъжда дейностите, 
целящи дестабилизиране и заплашване на държави – членки на ЕС, и призовава 
Русия да прекрати всякакви подобни дейности, да подведе под отговорност 
виновните и да обезщети семействата на гражданите, загинали при нападението 
през 2014 г.; подчертава, че Европейският съюз подкрепя Чешката република и 
призовава заместник-председателя/върховен представител и Съвета да 
предприемат подходящи ответни мерки, включително разширяване на обхвата на 
целенасочените санкции; изразява дълбоката си солидарност с народа и органите 
на Чешката република след руското нападение, извършено на територията на ЕС, 
и неоснователното и непропорционално експулсиране на 20 чешки дипломати от 
Русия; изразява подкрепата си за решението на чешките органи да изравнят броя 
на служителите в посолството на Русия в Чешката република с броя на 
служителите в посолството на Чешката република в Русия, осъжда последвалите 
заплахи на Руската федерация към Чешката република и оценява всички актове на 
подкрепа и солидарност, демонстрирани от различните правителства на 
държавите – членки на ЕС, и всички предложени дипломатически услуги; 
призовава държавите – членки на ЕС, по примера на случая Скрипал, да 
пристъпят към координирано експулсиране на руски дипломати;

19. осъжда подкрепата на Кремъл за недемократични потиснически режими по света, 
като тези в Иран, Северна Корея, Венесуела, Сирия и Беларус; изразява дълбока 
загриженост във връзка с нарастващия брой арести, отвличания и депортирания 
на беларуски граждани, живеещи в Русия, включително случая на председателя на 
опозиционния Беларуски народен фронт, и на обикновени хора, изразили 
подкрепа за мирните протести в Беларус; изразява особена загриженост относно 
подкрепяната от Русия кампания, насочена към организации на национални 
малцинства на държави – членки на ЕС, в Беларус, включително най-голямата, 
Съюза на поляците в Беларус;

20. осъжда пропагандата и дезинформацията в руската преса и злонамереното им 
разпространение в ЕС, както и работата на руските „тролски ферми“, особено на 
тези, които понастоящем разпространяват клевети срещу Чешката република, 
твърдейки, че тя е сателит на интересите на САЩ, а не суверенна държава с 
независими информационни услуги; осъжда кибератаките срещу чешката 
стратегическа държавна администрация във връзка с руския военен шпионаж;

21. отново заявява, че единството между държавите – членки на ЕС, е най-добрата 
политика за възпиране на Русия от предприемането на дестабилизиращи и 
подривни действия в Европа; призовава държавите членки да координират своите 
становища и действия по отношение на Русия и да изразяват единна позиция; 
настоява държавите членки да говорят с един глас в Комитета на министрите на 
Съвета на Европа относно продължаващото незачитане от страна на Русия на 
решенията на Европейския съд по правата на човека; счита, че ЕС следва да 



потърси по-нататъшно сътрудничество с единомислещи партньори, по-специално 
с НАТО и САЩ, да използва всички налични на международно равнище средства 
за ефективно противодействие на продължаващата намеса на Русия, нейните все 
по-агресивните кампании за дезинформация и груби нарушения на 
международното право, които застрашават сигурността и стабилността в Европа;

22. призовава държавите – членки на ЕС, да действат своевременно и решително 
срещу разрушителни действия на руските разузнавателни служби на територията 
на ЕС и тясно да съгласуват своя пропорционален отговор с трансатлантическите 
партньори; препоръчва държавите членки да засилят сътрудничеството в областта 
на контраразузнаването и споделянето на информация;

23. призовава заместник-председателя/върховен представител и Съвета да разработят 
нов стратегически подход към отношенията на ЕС с Русия, който да предоставя 
по-добра подкрепа на гражданското общество, да засилва междуличностните 
контакти с гражданите на Русия, да начертае ясни „червени линии“ за 
сътрудничеството с руски държавни действащи лица, да използва технологичните 
стандарти и отворения интернет за подкрепа на свободните пространства и 
ограничаване на рестриктивните технологии, както и да демонстрира солидарност 
с източните партньори на ЕС, включително по въпросите на сигурността и 
мирното разрешаване на конфликти; подчертава, че всеки диалог с Русия трябва 
да се основава на зачитане на международното право и правата на човека;

24. изразява изключителна загриженост относно факта, че руските органи 
продължават да ограничават работата на независими медийни платформи, както и 
на отделни журналисти и други медийни участници; в тази връзка решително 
осъжда решението независимата медия Медуза да бъде обявена за „чуждестранен 
агент“;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция 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 Съвета на Европа, на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на президента, 
правителството и Върховната рада на Украйна и на президента, правителството и 
Държавната дума на Руската федерация.


