
 
Eвропейският парламент обяви Русия за
държава спонсор на тероризма
 

Съобщение за пресата
23-11-2022 - 12:22
20221118IPR55707

Евродепутати твърдят, че руските сили тероризират украинските граждани @ UKRAINE_YASUYOSHI-CHIBA_AFP

• Русия извършва военни престъпления и използва "терористични средства"

• Членовете на ЕП призовават за допълнителна международна изолация на Русия

• Закриване и забрана на свързаните с руската държава институции в ЕС, които
разпространяват пропаганда

• Деветият пакет от санкции на ЕС срещу Москва трябва да бъде завършен
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След жестокостите, извършени от режима на Владимир Путин срещу украинското
цивилно население, членовете на ЕП признаха Русия за държава спонсор на
тероризма.
 
В сряда  Парламентът  прие  резолюция  относно  последните  събития  в  бруталната
агресивна  война  на  Русия  срещу  Украйна.  Членовете  на  ЕП  подчертават,  че
умишлените  нападения  и  зверства,  извършени  от  руските  сили  и  техните
пълномощници срещу цивилни граждани в Украйна,  разрушаването на гражданска
инфраструктура и други сериозни нарушения на международното и хуманитарното
право представляват терористични актове и военни престъпления. С оглед на това те
признават Русия за „държава спонсор на тероризма и за държава, която използва
терористични средства".
 
Необходима е правна рамка на ЕС
 
Тъй като понастоящем ЕС не може официално да определи държави за спонсори на
тероризма,  Парламентът  призовава  ЕС  и  неговите  държави  членки  да  въведат
подходяща правна рамка и да обмислят добавянето на Русия в такъв списък. Това би
довело до редица значителни ограничителни мерки срещу Москва и би имало дълбоки
ограничителни последици за отношенията на ЕС с Русия.
 
Междувременно членовете на ЕП призовават Съвета да включи в антитерористичния
списък на ЕС руската паравоенна групировка „Вагнер", 141-ви специален моторизиран
полк, известен още като "Кадировците", и други въоръжени групировки, милиции и
марионетни сили, финансирани от Русия.
 
Изолиране на Русия в по-голяма степен,  приключване на работата по деветия
пакет от санкции на ЕС
 
Парламентът  призовава  Европейския  съюз  да  продължи  да  изолира  Русия  в
международен  план,  включително  когато  става  въпрос  за  членството  на  Русия  в
международни организации и органи като Съвета за сигурност на ООН. Членовете на
ЕП искат също така да се намалят дипломатическите отношения с Русия, контактите на
ЕС с официални руски представители да бъдат сведени до абсолютния минимум, а
свързаните с руската държава институции в ЕС, които разпространяват пропаганда по
света, да бъдат закрити и забранени.
 
На фона на ескалиращите терористични актове на Кремъл срещу населението на
Украйна, резолюцията призовава още държавите членки в Съвета на ЕС бързо да
приключат работата си по деветия пакет от санкции срещу Москва. Членовете на ЕП
искат също така страните от ЕС и Европейската комисия активно да предотвратяват,
разследват и да подлагат на наказателно преследване всяко заобикаляне на санкциите
и да обмислят възможни мерки срещу държави, които се опитват да помогнат на Русия
да заобиколи наложените ограничителни мерки.
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https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/


Резолюцията беше приета с 494 гласа "за", 58 гласа "против" и 44 гласа "въздържал се".
 
За повече информация относно обявяването на държави за спонсори на тероризма и
подобни правни рамки в други държави, вижте най-новата справка на Службата на ЕП
за парламентарни изследвания (EPRS)
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Комисия по външни работи
Приетият текст ще бъде достъпен тук (23.11.2022 г.)
Гледайте видеозапис на пленарния дебат (18.10.2022 г.)
Прессъобщение: Евродепутатите призовават за мащабно увеличаване на военната
помощ за Украйна, (06.10.2022)
Мултимедиен център на ЕП
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41935/meps-call-for-massive-increase-of-military-assistance-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220930IPR41935/meps-call-for-massive-increase-of-military-assistance-to-ukraine
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