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Уважаеми професор Павлов, 
Уважаеми господин Стаматов, 

От името на Заместник-председател на Европейската комисия, г-жа Кристалина 

Γ еоргиева, Ви благодаря сърдечно за писмото, изразяващо подкрепа за украинката 

Надежда Савченко, депутат в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, 

която в момента е задържана в Русия. 

Държа да Ви уверя, че представителите на Европейския съюз (ЕС), чрез 

Европейската служба за външни действия и чрез Делегацията на ЕС в Москва, 

следят отблизо предприеманите действия във връзка c Надежда Савченко и преди 

всичко нейното физическо състояние. Така например, на 26 февруари т.г. бе 

направено специално заявление по въпроса от името на г-жа Федерика Могерини, 

Върховен представител на ЕС по външните работи и политиката за сигурност и 

Заместник-председател на Европейската комисия. В него се посочваше, че 

отхвърлянето от страна на московски съд на жалбата против предварителното 

задържане на Надежда Савченко носи сериозни последствия поради нейната почти 

двумесечна гладна стачка в протест на незаконното й отвличане в Украйна и 

прехвърляне в Русия. 
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Заявлението съдържаше предупреждение, че Русия носи отговорност за нейното 

крехко здравословно състояние, както и призив за незабавното й освобождаване по 

хуманитарни съображения. Нейното освобождаване би било съобразено и c 

приетия през февруари т.г. пакет от мерки по прилагането на минските 

споразумения и по-точно c ангажимента за освобождаване на всички заложници и 

задържани лица във връзка c конфликта в Украйна. 

Позволете ми да изразя уважението си към Вашата активна гражданска позиция и 

убеждението, че ЕС ще продължи усилията си за успешен изход както относно по

нататъшната съдба на Надежда Савченко, така и относно конфликта в Украйна 

като цяло. 

C уважение, 

Мариана Хрисчева 
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