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Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Русия и Украйна, и по-
специално резолюцията от 16 декември 2021 г. относно положението на 
украинската граница и в окупираните от Русия територии на Украйна1,

– като взе предвид изявленията на ръководителите на Европейския парламент 
относно Украйна от 16 и 24 февруари 2022 г.,

– като взе предвид декларацията на върховния представител от името на ЕС от 24 
февруари 2022 г. относно нахлуването на въоръжените сили на Руската федерация 
в Украйна,

– като взе предвид изявленията на председателя на Европейския съвет и 
председателя на Комисията от 24 февруари 2022 г. относно безпрецедентната и 
непровокирана военна агресия на Русия срещу Украйна,

– като взе предвид неотдавнашните изявления на президента на Украйна и на 
председателя на Комисията относно положението в Украйна,

– като взе предвид изявлението на Г-7 от 24 февруари 2022 г.,

– като взе предвид Меморандума от Будапеща от 1994 г. относно гаранциите за 
сигурност,

– като взе предвид Нюрнбергските принципи, разработени от Комисията по 
международно право на Организацията на обединените нации, които определят 
какво представлява военно престъпление,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд от 17 юли 
1998 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 февруари 2022 г.,

1 Приети текстове, P9_TA(2021)0515.



– като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

– като взе предвид Заключителния акт от Хелзинки от 1 август 1975 г. и 
последващите документи,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в съответствие с Устава на ООН и принципите на 
международното право всички държави зачитат принципа на суверенното 
равенство и се въздържат в международните си отношения от заплашване със 
сила или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата 
независимост на която и да е държава;

Б. като има предвид, че на 24 февруари 2022 г. Руската федерация започна 
непровокирано и необосновано нашествие в Украйна;

В. като има предвид, че военната агресия срещу Украйна започна отчасти от 
територията на Беларус, което позволи и подпомогна руската агресия; като има 
предвид, че нелегитимният президент на Беларус току-що проведе изфабрикуван 
референдум с цел да се внесат промени в конституцията и да се наруши 
неутралността на Беларус; като има предвид, че разполагането на руски ядрени 
оръжия на територията на Беларус би било заплаха за сигурността на Европа;

Г. като има предвид, че на 21 февруари 2022 г. Руската федерация призна 
едностранно независимостта на териториите, контролирани от подкрепяните от 
Русия сепаратистки сили в части от регионите Донецк и Луганск в Украйна, с 
което на практика подкопа споразуменията от Минск; като има предвид, че 
действията на Руската федерация представляват преднамерена военна агресия в 
грубо нарушение на международното право, Устава на ООН и принципите, 
залегнали в Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., и сериозно подкопават 
европейската и световната сигурност и стабилност;

Д. като има предвид, че украинските въоръжени сили под командването на 
президента Володимир Зеленски са запазили контрола си върху почти цялата 
територия на Украйна, включително столицата Киев и южните региони на 
страната, което е попречило на руските нашественици да постигнат някоя от 
своите предварително определени цели, включително премахването на 
демократично избраното украинско ръководство;

Е. като има предвид, че чрез заблуда Руската федерация умишлено осуети 
дипломатическите усилия за намиране на решение на предизвиканата от нея 
настояща криза, за да спечели времето и тактическото предимство, които ѝ бяха 
необходими за подготовка на цялостна военна агресия срещу Украйна и на 
нашествието в страната;

Ж. като има предвид, че Съветът на Европейския съюз прие първа поредица от 
санкции срещу Русия, включително целенасочени индивидуални санкции, 
икономически и финансови санкции и търговски ограничения, и продължава да 
подготвя допълнителни санкции в тясно сътрудничество с трансатлантическите 
съюзници и други единомислещи международни партньори;

З. като има предвид, че на 27 февруари 2022 г. председателят на Комисията Урсула 
фон дер Лайен направи изявление относно настоящото и бъдещото състояние на 



отношенията с Украйна, в което заяви: „[...] тя е част от нашето семейство. Тази 
страна е една от нас и ние я искаме в Европейския съюз“; като има предвид, че 
във войната, водена от Кремъл срещу населението на Украйна, умират все повече 
цивилни украински граждани; като има предвид, че стотици са ранени, а 
няколкостотин хиляди са напуснали домовете си или са избягали в съседни 
държави; като има предвид, че има сведения за многобройни нарушения на 
международното хуманитарно право, извършени от руски войски, включително 
безразборно обстрелване на жилищни райони, болници и детски градини, 
ограбване на публична и частна собственост и злонамерено унищожаване на 
гражданска инфраструктура; като има предвид, че в продължаващия вече осем 
години конфликт, разпалван от Руската федерация в Източна Украйна, повече от 
14 000 души, както военни, така и цивилни лица, са загубили живота си, като 
същевременно поминъкът на населението на контролираните от Русия и 
анексираните територии в Украйна и околните региони продължава да бъде 
сериозно засегнат;

1. осъжда най-категорично противозаконната, непровокирана и необоснована 
военна агресия на Руската федерация срещу Украйна и нашествието ѝ в страната, 
както и участието на Беларус в тази агресия;

2. изисква от Руската федерация незабавно да прекрати всички военни действия в 
Украйна, да изтегли безусловно всички военни и паравоенни сили и военно 
оборудване от цялата международно призната територия на Украйна и изцяло да 
зачита териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна в 
рамките на международно признатите ѝ граници;

3. подчертава, че военната агресия и нашествието представляват сериозно 
нарушение на международното право, и по-специално на Устава на ООН, и 
призовава Руската федерация да поеме отново отговорностите си на постоянен 
член на Съвета за сигурност на ООН за поддържане на мира и сигурността и да 
спазва ангажиментите си съгласно Заключителния акт от Хелзинки, Парижката 
харта за нова Европа и Меморандума от Будапеща; счита, че руското нашествие в 
Украйна представлява нападение не само срещу суверенна държава, но и срещу 
принципите и механизма на сътрудничество и сигурност в Европа и основания на 
правила международен ред, както са определени в Устава на ООН;

4. решително осъжда факта, че руските военни сили използват територията на 
Беларус и подкрепата на беларуските сили, за да започнат военна агресия срещу 
Украйна, и изразява дълбока загриженост по повод на рисковете, свързани с 
факта, че Беларус пренебрегва неутралността си и приема руските военни сили;

5. изразява пълната си солидарност с народа на Украйна, който търпи вече в 
продължение на осем години война в страната си, и осъжда по възможно най-
категоричен начин действията на Русия срещу Украйна;

6. отдава почит на огромната смелост, демонстрирана от народа на Украйна, неговия 
героичен президент Володимир Зеленски и смелите войници, които защитават 
страната си срещу руските нашественици; призовава свободния свят да подкрепи 
тяхната борба за мир и свобода с всички средства, с които разполага;

7. настоятелно призовава за продължаване на дипломатическите усилия за 
прекратяване на руската агресия срещу Украйна и за намиране на мирно решение, 



основано на зачитането на суверенитета и териториалната цялост на Украйна и на 
принципите на международното право, както и на правото на Украйна да взема 
решения относно бъдещи съюзи без външна намеса; настоятелно призовава 
Руската федерация да се върне отново към диалога и дипломацията, за да спаси 
хората в Украйна и извън нея, както и собствения си народ, от бича на войната;

8. осъжда едностранното признаване от страна на Руската федерация на 
независимостта на окупираните от Русия области в регионите Донецк и Луганск в 
Украйна и настоятелно призовава всички държави да не се присъединяват към 
това признаване; отново заявява, че ЕС не признава и продължава да осъжда 
незаконното анексиране на Крим, което представлява нарушение на 
международното право, и отстоява решителността си за пълното прилагане на 
своята политика на непризнаване, в това число посредством ограничителни мерки 
и сътрудничество в рамките на международни форуми;

9. категорично отхвърля руската реторика, с която руската страна загатва, че би 
могла да прибегне до оръжия за масово унищожение, в контекста на вече 
повредената и оронена глобална структура за неразпространение, разоръжаване и 
контрол над въоръженията; припомня на Руската федерация международните ѝ 
задължения и предупреждава за опасностите от ядрена ескалация на конфликта; 
изразява загриженост по повод на поставянето на ядрения арсенал на Руската 
федерация в пълна бойна готовност; припомня на Руската федерация, че всяка 
провокация на границата на която и да е държава членка, или нападения на 
плавателни съдове в Черноморския басейн могат да доведат до по-нататъшно 
ескалиране на конфликта;

10. изразява дълбоката си скръб от трагичната загуба на човешки живот и от 
човешките страдания, които причинява руската агресия, и подчертава, че 
съгласно международното хуманитарно право нападенията срещу цивилно 
население и гражданска инфраструктура, както и неизбирателните нападения са 
забранени и следователно представляват военни престъпления;

11. подчертава необходимостта от съсредоточаване върху уязвимите групи, 
малцинствата, жените и децата, тъй като те са особено засегнати в ситуации на 
конфликт и се нуждаят от специална закрила и подкрепа, по-специално децата, 
настанени в специализирани заведения, непридружените деца, децата с 
увреждания и други тежки заболявания, в т.ч. ракови заболявания в детска 
възраст, и подчертава необходимостта да се гарантира, че те продължават да 
получават необходимите грижи и животоспасяващо лечение и се евакуират 
незабавно на безопасно място;

12. призовава Комисията и държавите членки в сътрудничество с хуманитарните 
агенции на ООН и други международни партньорски организации да предоставят 
на Украйна допълнителна спешна хуманитарна помощ; настоятелно призовава 
Руската федерация да предостави безопасен и безпрепятствен достъп на 
хуманитарните агенции на ООН, включително във временно неконтролираните от 
правителството зони в Източна Украйна;

13. приветства ангажимента на Комисията и френското председателство на Съвета за 



привеждане в действие на Директивата за временната закрила1, за да се 
предостави незабавен достъп до закрила на всички бежанци от Украйна; 
настоятелно призовава държавите членки да одобрят това предложение на 
заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 4 март 2022 г.; 
настоятелно призовава Съвета да раздели между държавите членки отговорността 
за приемането на бежанците, които пристигат на външните граници на ЕС; 
призовава Комисията да създаде механизъм за солидарност, за да се преместват 
бежанци от Украйна, пристигнали в Полша, Унгария, Румъния и Словакия, в 
други държави членки, и призовава за спиране в целия ЕС на операции по 
връщане в Украйна; призовава държавите членки да удължат срока на валидност 
на визите за украински студенти и други украински притежатели на визи;

14. приветства активния подход на правителствата на Полша, Унгария, Румъния, 
България, Словакия и Молдова, които държат границите си отворени и 
предоставят на лица, бягащи от войната в Украйна и от бъдещо преследване – в 
т.ч. както украински, така и неукраински граждани – средства за евакуация, 
подслон, спешна помощ, медицинска помощ и убежище; призовава Съветът и 
Комисията да предоставят допълнително финансиране за тези държави, тъй като 
те са основните входни пунктове за украинските бежанци в ЕС; призовава Съвета 
и Комисията да не спират споразумението за премахване на визите с Украйна; 
призовава всички държави членки да приемат лица, които не са украински 
граждани и които бягат от конфликта и войната като противници по убеждение от 
Русия; припомня на всички държави — членки на ЕС, тяхната отговорност да 
зачитат основните права на всички лица, търсещи убежище, които търсят 
безопасност в Съюза, независимо от тяхната националност, и да спрат действията 
по връщане; осъжда расизма, на който са били подложени студенти от Африка и 
Близкия изток, които са били възпрепятствани да се качат в автобуси и влакове в 
Украйна, за да стигнат до границата или са били спрени на границата и по този 
начин са били възпрепятствани да търсят безопасност;

15. приветства бързото приемане на санкции от Съвета с цел да се убеди Руската 
федерация да прекрати нападенията си срещу Украйна; настоява обаче, с оглед на 
последните нападения, включително нападенията срещу жилищни райони и 
гражданска инфраструктура, че е необходимо да бъдат приети допълнителни 
строги санкции;

16. призовава обхватът на санкциите да бъде разширен и санкциите да бъдат 
насочени към стратегическо отслабване на руската икономика и руската 
промишлена база, по-специално на военнопромишления комплекс, и по този 
начин на способността на Руската федерация да застрашава международната 
сигурност в бъдеще, и призовава за разширяване на санкциите, така че да 
обхванат Беларус, въз основа на оказаната пряка подкрепа за руското нашествие в 
Украйна;

17. призовава по-специално да бъде ограничен вносът на най-важните руски стоки за 
износ, включително нефт и газ, да бъдат забранени нови инвестиции на ЕС в 

1 Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните 
стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на 
разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в 
полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този 
прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).



Руската федерация, както и нови руски инвестиции в ЕС, всички руски банки да 
бъдат блокирани от европейската финансова система, Руската федерация и 
Беларус да бъдат изключени от системата SWIFT, а на банките, използващи 
алтернативни на SWIFT средства за свързани сделки, да бъдат наложени вторични 
санкции или санкции, подобни на тези срещу руските банки или банковата 
система, и призовава да се забрани набирането на средства или заемането на 
средства на европейските пазари от вторичните капиталови пазари; призовава за 
забрана на достъпа до обществени поръчки на ЕС за закупуването на стоки и 
услуги с произход от Русия и Беларус; призовава за забрана на износа на всякакви 
високотехнологични продукти и стратегически стоки за руския пазар; призовава 
финансирането за всички програми за сътрудничество с Русия в областта на 
научните изследвания и иновациите, подкрепяни със средства от ЕС, да бъде 
незабавно блокирано или отменено, а междурегионалните програми да бъдат 
спрени; призовава пристанищата на ЕС да бъдат затворени за руски кораби; 
призовава за незабавна забрана за извършването на дейност в ЕС на 
контролираните от Русия инвестиционни фондове и банки като Международната 
инвестиционна банка; призовава достъпът до всички пристанища на ЕС да бъде 
отказан за кораби, чието последно или следващо пристанище на акостиране се 
намира в Руската федерация, освен в случай на необходими и основателни 
хуманитарни причини; приветства забраната на полети, извършвани от руски 
превозвачи, както и на полети на частни руски самолети във въздушното 
пространство на ЕС; призовава за приемането и подходящото прилагане на 
подобни санкции по отношение на Беларус;

18. подчертава необходимостта от поддържане на последователен подход към 
санкциите без изключения, продиктувани от секторни или национални интереси; 
подчертава необходимостта държавите членки да признаят и приемат, че строгите 
санкции срещу Руската федерация неизбежно ще доведат до отрицателни 
последици за икономическото им положение, и призовава Комисията да определя 
и подпомага средствата и начините за справяне с икономическите и социалните 
последици от санкциите;

19. подчертава, че трябва да се направи всичко, за да се върне Русия на масата за 
преговори; припомня, че Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, 
като регионална организация съгласно глава VIII от Устава на ООН, продължава 
да бъде първата инстанция за мирно уреждане на спорове в региона; призовава за 
използване на механизмите на ООН за разрешаване на кризи; призовава ЕС, 
неговите държави членки и Съединените щати да продължат дипломатическите 
си усилия за прекратяване на войната в Украйна;

20. призовава за незабавно и безусловно прекратяване на огъня; изисква каналите за 
комуникация с Русия да останат отворени и засегнатите страни да бъдат 
подготвени за диалог и преговори, докато влезе в сила прекратяване на огъня и 
войната приключи;

21. настоява всички бъдещи санкции да продължават да бъдат тясно координирани с 
трансатлантическите съюзници и единомислещи международни партньори, за да 
се увеличи максимално тяхната ефективност; 

22. повтаря предишните си призиви за значително намаляване на енергийната 
зависимост, по-специално от руския газ, нефт и въглища, чрез, наред с другото, 
диверсифициране на енергийните източници, включително разширяване на 



терминалите за втечнен природен газ и на пътищата за доставка, отделяне на 
съхранението на газ и повишаване на енергийната ефективност и на скоростта на 
прехода към чиста енергия; призовава за окончателен отказ от газопровода 
„Северен поток 2“ и поради това приветства решението на германското 
правителство да спре сертифицирането на „Северен поток 2“; призовава 
Комисията и държавите членки да създадат механизъм за координация и да 
използват всички възможни хранилища на газ, за да гарантират непрекъснати 
доставки на газ за целия ЕС; призовава държавите членки, Комисията и 
Европейската централна банка да наблюдават внимателно въздействието на 
руското нападение над Украйна върху финансовата стабилност и стабилността на 
цените, особено по отношение на енергийните продукти, и да обмислят 
подходящи мерки за смекчаване на всяко отрицателно икономическо и социално 
въздействие; призовава държавите членки да прекратят всякакво сътрудничество 
с Русия в ядрената област, по-специално сътрудничеството с „Росатом“ и нейните 
дъщерни дружества, включително сътрудничеството с Русия в Международната 
агенция за атомна енергия, както и за прекратяване или отнемане на оперативните 
лицензи за всички дъщерни дружества на „Росатом“; подчертава, че санкциите 
могат да имат конкретно въздействие върху европейските домакинства и че те не 
следва да плащат за тази криза; призовава следователно държавите членки да 
подготвят планове и субсидии за домакинствата, за да се избегне задълбочаването 
на енергийната криза;

23. призовава съществуващият глобален режим на ЕС на санкции да бъде допълнен с 
инструмент, предназначен за борба с корупцията, както и за бързото приемане на 
целенасочени санкции срещу лица, отговорни за корупцията по високите етажи на 
властта в Русия и Беларус, и срещу олигарси и длъжностни лица, близки до 
ръководството; призовава държавите членки и съюзническите държави, 
предоставящи право на пребиваване срещу инвестиции, да преразгледат всички 
бенефициери на такъв статут на пребиваване и да отнемат статута, предоставен на 
руски лица с висока нетна стойност на активите и на техните семейства, по-
специално на лица, свързани със санкционирани лица и дружества; отново 
призовава Комисията и държавите членки да прилагат и изпълняват по 
последователен начин съществуващите правила за борба с изпирането на пари и 
да създадат по-голяма прозрачност, особено по отношение на средствата, 
депозирани или изразходвани в ЕС от руския елит; отново призовава за 
замразяване на активите в ЕС на олигарси, близки до руското ръководство, и на 
техните семейства, и за отнемане на шенгенските им визи;

24. отново заявява, че НАТО е основата на колективната отбрана на държавите 
членки, които са съюзници в НАТО; приветства единството между ЕС, НАТО и 
други единомислещи демократични партньори в борбата срещу руската агресия, 
но подчертава необходимостта от засилване на колективната позиция за 
възпиране, подготвеност и устойчивост; насърчава укрепването на засиленото 
бъдещо присъствие на НАТО в държавите членки, които географски са най-близо 
до руския агресор и до конфликта; подчертава клаузите на ЕС за взаимопомощ и 
солидарност и призовава за започване на общи военни учения;

25. подчертава, че това нападение изисква ЕС и НАТО да се подготвят за всички 
евентуални случаи; във връзка с това приветства задействането на плановете на 
НАТО в областта на отбраната, както и задействането на силите за реагиране на 
НАТО и тяхното частично разполагане, в допълнение към разполагането на 
войски от съюзниците на НАТО, включително Обединеното кралство, САЩ и 



Канада, с цел укрепване на източната граница и възпиране на всякаква по-
нататъшна руска агресия; отново призовава държавите членки да увеличат 
разходите за отбрана и да гарантират по-ефективни способности, както и да 
използват пълноценно съвместните усилия в областта на отбраната в 
европейската рамка, а именно Постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) 
и Европейския фонд за отбрана, с цел укрепване на европейския стълб в рамките 
на НАТО, което ще повиши сигурността както на НАТО, така и на държавите 
членки;

26. решително осъжда заплахите, отправени от Руската федерация срещу държави 
членки, които не са съюзници в НАТО, и приканва последните да обмислят 
възможностите си за повишаване на своята сигурност; подкрепя суверенното им 
право да избират своите политики за сигурност; приветства тясната координация 
между НАТО и страните партньори Финландия и Швеция;

27. призовава за увеличаване на приноса за укрепване на отбранителния капацитет на 
Украйна; решително подкрепя историческото решение да се предостави 
значително допълнително финансиране, за да се осигурят на Украйна оръжия за 
отбрана чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира и предоставянето на 
военно оборудване от държавите членки; призовава за незабавно и пълно 
прилагане на новото решение, както и на мерките за помощ, предоставени на 
Украйна в рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира от 2 декември 
2021 г., които включват финансирането на военно-медицински звена, 
включително полеви болници, инженерни звена, отдели за мобилност и 
логистика, както и подкрепа за киберсигурността; призовава Европейската служба 
за външна дейност и държавите членки да улеснят бързото и ефикасно 
изпълнение на тези решения;

28. призовава държавите членки да ускорят предоставянето на отбранителни оръжия 
на Украйна в отговор на ясно определени нужди и в съответствие с член 51 от 
Устава на ООН, който позволява индивидуална и колективна самоотбрана, да 
засилят сътрудничеството с Украйна в областта на разузнаването по отношение 
на продължаващата агресия и да споделят сателитни изображения чрез SatCen и 
други спътникови системи;

29. признава взетото решение за прехвърляне на персонал от гражданската мисия на 
ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана (консултативна мисия на 
ЕС) извън Украйна с оглед гарантиране на личната безопасност на персонала и 
призовава да се обърне специално внимание на безопасността на местния 
персонал; призовава за спешна преоценка на мандата на мисията и за 
актуализирането му с компонент за военно обучение; подкрепя укрепването на 
мисията на ЕС за съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и 
Украйна (EUBAM) на границата между Украйна и Република 
Молдова/Приднестровието;

30. настоява, че е необходимо ЕС, НАТО и единомислещите международни 
партньори да увеличат своята помощ в областта на киберсигурността за Украйна; 
приветства първоначалното разполагане на експерти на екипа за бързо реагиране 
при кибератаки (CRRT), финансирани от ПСС, и призовава за пълно използване 
на режима на ЕС за киберсанкции срещу лица, образувания и органи, отговорни 
за или участващи във различните кибератаки, насочени срещу Украйна; призовава 
за спешно преразглеждане на заявлението на Украйна до Центъра за високи 



постижения на НАТО за сътрудничество в областта на кибернетичната отбрана 
(CCDCOE) и за това всички членове на CCDCOE да подкрепят заявлението;

31. осъжда използването на информационна война от страна на руските органи, 
държавните медии и техните пълномощници с цел създаване на разделение чрез 
омаловажаващо съдържание и неверни твърдения за ЕС, НАТО и Украйна, така 
че да се създаде усещане за правдоподобност на отричането на руските 
жестокости; поради това призовава всички държави членки незабавно да спрат 
издаването на лицензи за излъчване на всички руски държавни медийни канали, 
включително за преизлъчване; призовава Комисията и Европейската служба за 
външна дейност да подобрят алтернативната онлайн информация на руски език 
относно развитието на събитията, с цел борба с дезинформацията, да гарантират, 
че публичните изявления на ЕС се превеждат на руски език, както и да обърнат 
внимание на рускоезичната публика и платформи; приветства съобщението на 
председателя на Комисията, че излъчването на „Русия днес“ и „Спутник“ ще бъде 
забранено в ЕС, и отново призовава Google и YouTube да забранят профилите, 
разпространяващи военна пропаганда;

32. призовава ЕС и държавите членки да прекратят софтуерните лицензи за военно и 
гражданско оборудване в Русия и Беларус, особено за тези, които се използват за 
комуникация и спътникова навигация;

33. посочва продължаващата необходимост ЕС да укрепи собствената си устойчивост 
на хибридни атаки;

34. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предоставят възможно 
най-силна икономическа и финансова подкрепа на Украйна, както и 
макрофинансова и техническа помощ, когато е необходимо, включително в 
области, свързани с отбраната и сигурността, да задействат всички налични 
инструменти на бюджета на ЕС и да разработят дългосрочна стратегия в подкрепа 
на усилията на Украйна за укрепване на устойчивостта на нейните демократични 
институции и на нейната икономика;

35. призовава ЕС и неговите държави членки да изготвят за Украйна план за помощ и 
възстановяване в размер на милиарди евро, за да подкрепят украинската 
икономика и възстановяването на разрушена инфраструктура на страната; 
подчертава, че Руската федерация носи отговорност за разрушаването на 
украинската инфраструктура, включително на граждански и жилищни сгради, 
както и за значителните икономически загуби, и ще бъде задължена да 
компенсира щетите, причинени от нейните агресивни действия;

36. отново изразява непоколебимата си подкрепа за суверенитета и териториалната 
цялост на всички държави от Източното партньорство и призовава Комисията и 
държавите членки да ги подкрепят, по-специално Молдова, при предоставянето 
на временен подслон на бежанците от Украйна и подобряването на тяхната 
устойчивост срещу евентуални руски нападения в сферата на отбраната, 
киберсигурността и стратегическата комуникация;

37. призовава институциите на ЕС да работят за предоставянето на Украйна на статут 
на страна кандидатка в съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз и 
въз основа на заслугите на страната, и междувременно да продължат да работят за 
интегрирането ѝ в единния пазар на ЕС по подобие на Споразумението за 



асоцииране;

38. отбелязва с дълбока загриженост продължаващите усилия на Руската федерация 
да дестабилизира държавите от Западните Балкани и да се намесва в техните 
демократични процеси; осъжда поведението на изразилите подкрепа за Руската 
федерация след нейната агресия срещу Украйна и приветства подкрепата, 
демонстрирана от държавите от Западните Балкани, които са евро-атлантически 
съюзници; изразява дълбоко съжаление по повод на това, че Сърбия не се е 
присъединила към санкциите на ЕС срещу Русия, което вреди на процеса на 
нейното присъединяване към ЕС, и отново изразява очакването си, че страните 
кандидатки за присъединяване към ЕС ще се присъединят не само към 
достиженията на правото на ЕС, но и към общата външна политика и политика на 
сигурност на ЕС;

39. приветства решението на Съвета на Европа за временно отнемане на правото на 
Руската федерация на представителство и решението на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за прекратяване на процеса на 
присъединяване на Русия;

40. изразява уважение и подкрепа за руските и беларуските граждани, които излязоха 
на улицата през последните дни, рискувайки собствената си безопасност, за да 
осъдят войната, започнала в името на Руската федерация и с подкрепата на 
незаконния диктатор на Беларус, осъжда задържането на хиляди мирни 
демонстранти и призовава за незабавното им освобождаване;

41. призовава ЕС и държавите членки да подкрепят антивоенните движения, 
протестиращи срещу нашествието на Путин в Украйна в Русия и Беларус;

42. призовава други международни организации, по-специално в областта на 
културата и спорта, също да разгледат възможността за преустановяване на 
руското участие; във връзка с това приветства решението на Европейския съюз за 
радиоразпръскване да блокира участието на Русия в песенния конкурс 
„Евровизия“ и решението на УЕФА да лиши Русия от домакинството на финала в 
турнира на Шампионската лига, както и решенията на многобройни национални 
отбори да не провеждат срещите си с Русия в квалификациите за световното 
първенство по футбол и в други спортни турнири; призовава други спортни 
федерации да преустановят участието на Русия в техните прояви, и приветства 
решението на ФИФА да преустанови участието на Русия в световното първенство 
по футбол;

43. призовава ЕС и държавите членки да намалят броя на руските дипломатически и 
консулски представителства в ЕС и държавите членки, по-специално и незабавно 
там, където техните действия включват участие на военните;

44. призовава Комисията и държавите членки да предоставят подкрепа и закрила на 
защитниците на правата на човека и гражданското общество в Русия и Беларус, 
които ще бъдат подложени на тежки репресии, включително чрез издаване на 
спешни визи за напускане на Русия и Беларус, ако е необходимо;

45. подчертава, че ЕС и неговите държави членки ще гарантират, че извършителите 
на военни престъпления и нарушения на правата на човека, включително тези, 
които са подпомогнали такива престъпления чрез пропаганда, ще бъдат 



подведени под отговорност; поради това призовава ЕС и неговите държави 
членки да работят съвместно с международни органи за събиране на 
доказателства и за подкрепа и насърчаване на юрисдикцията на Международния 
наказателен съд и разследването на всички военни престъпления, извършени на 
територията на Украйна от 20 февруари 2014 г. насам, за да бъдат изправени пред 
съда Владимир Путин и Александър Лукашенко;

46. приветства специалната сесия на Общото събрание на ООН, за да се подчертае 
категоричното осъждане от страна на международната общност на действията, 
извършени от името на Руската федерация срещу Украйна, както и 
предложението за приемане на резолюция, призоваваща за санкции срещу Руската 
федерация като държава агресор; изразява съжаление във връзка с руското вето 
върху резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, имаща за цел прекратяване на 
военната офанзива на Руската федерация срещу Украйна;

47. призовава за започване на разследване от Съвета за сигурност на ООН съгласно 
глава VI от Устава на ООН (членове 34 – 35); призовава Китай, като постоянен 
член на Съвета за сигурност на ООН, да зачита изцяло суверенитета и 
териториалната цялост на Украйна и да използва влиянието си върху Русия, за да 
се сложи край на настоящата агресия, която застрашава международната 
стабилност;

48. осъжда Руската федерация за провеждането на военни операции в непосредствена 
близост до критична инфраструктура, като например атомни електроцентрали, 
язовири и химически заводи; изразява дълбока загриженост относно положението 
на атомната електроцентрала в Чернобил след нейното завземане от руските сили, 
което доведе до нарушаване на всяко възможно регулиране на безопасността на 
атомните електроцентрали и което се използва като трамплин за офанзива срещу 
Киев, включваща артилерийски обстрел; призовава международната общност да 
следи отблизо положението и призовава за спешно заседание на Управителния 
съвет на Международната агенция за атомна енергия по въпросите на 
последиците от руската агресия за ядрената безопасност;

49. отбелязва с дълбока загриженост окупацията и поемането на контрола над 
Чернобилската атомна електроцентрала от руските военни сили; призовава 
Международната агенция за атомна енергия да създаде специална работна група 
за наблюдение на действията на Руската федерация по отношение на 
безопасността на ядрените обекти, съоръжения и горива;

50. призовава институциите на ЕС да направят оценка на въздействието на войната 
върху околната среда в региона;

51. изразява изключителна загриженост относно съюза между крайно десни партии, 
представени в Европейския парламент, и руската управляваща партия, и относно 
тяхното въздействие върху демокрациите в ЕС, както и относно чуждестранното и 
прикрито финансиране на партии, физически лица и движения, целящо социална 
разпокъсаност и дестабилизация на ЕС;

52. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на 
Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на 



Организацията на обединените нации, на Съвета на Европа, на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа, на Организацията на 
Северноатлантическия договор, на президента, правителството и парламента на 
Украйна, както и на президента, правителството и парламента на Руската 
федерация и на президента, правителството и парламента на Беларус.


