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B8-0018/2015

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Oekraïne
(2014/2965(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne, en met name zijn resoluties van 27 februari 
2014 over de situatie in Oekraïne1, van 13 maart 2014 over de invasie van Oekraïne 
door Rusland 2, van 17 april 2014 over Russische druk op de landen van het Oostelijk 
Partnerschap en in het bijzonder de destabilisatie van Oost-Oekraïne3, van 17 juli 2014 
over de situatie in Oekraïne 4, en van 18 september 2014 over de situatie in Oekraïne en 
de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland5,

– gezien de associatie-overeenkomst tussen de EU en Oekraïne, inclusief een diepgaande 
en uitgebreide vrijhandelsovereenkomst, op 27 juni 2014 ondertekend, en op 
16 september 2014 door het Europees Parlement en de Verhovna Rada tegelijkertijd 
geratificeerd,

– gezien de conclusies van de buitengewone vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken 
over Oekraïne op 3 maart 2014 en de conclusies van de vergaderingen van de Raad 
Buitenlandse Zaken van 17 maart 2014, 14 april 2014, 12 mei 2014, 23 juni 2014, 
15 augustus 2014 en 17 november 2014,

– gezien de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders over Oekraïne tijdens de 
Europese Raad van 6 maart 2014 en 27 mei 2014,

– gezien de conclusies van de Europese Raad over Oekraïne van 21 maart 2014, 27 juni 
2014, 16 juli 2014, 30 augustus 2014 en 18 december 2014,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat op 30 november 2014 op het Maidanplein in Kiev een rally plaatsvond 
onder de naam "De nacht van herinnering" ter herdenking van het brute optreden van de 
Berkut-oproerpolitie tegen studenten die betoogden voor aansluiting van Oekraïne met 
Europa, en tegen het besluit van de toenmalige regering om de associatieovereenkomst 
tussen EU en Oekraïne niet te ondertekenen; overwegende dat deze 
studentendemonstraties brede lagen van de Oekraïense samenleving in beweging heeft 
gebracht die opkwamen voor diepgaande en radicale democratische hervormingen, en 
hebben geleid tot de val van president Janoekovitsj;

B. overwegende dat de vervroegde algemene verkiezingen op 26 oktober vreedzaam en 
ordelijk zijn verlopen, ondanks het voortdurende conflict in de oostelijke regio's en de 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0170.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0248.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0457.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0009.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0025.
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annexatie van de Krim door Rusland; overwegende dat de vervroegde algemene 
verkiezingen op 26 oktober vreedzaam en ordelijk zijn verlopen, ondanks het 
voortdurende conflict in de oostelijke regio's en de annexatie van de Krim door 
Rusland; overwegende dat het nieuwe parlement en de nieuwe regering de 
verwachtingen moeten waarmaken die de Oekraïense bevolking koestert na 
maandenlang de straat te zijn opgegaan en weerstand te hebben geboden tegen de 
gewelddadige onderdrukking van het vorige regime;

C. overwegende dat de Verhovna Rada op 2 december stemde voor benoeming van een 
nieuwe regering met steun van een coalitie van vijf partijen onder de naam "Europese 
Oekraïne";

D. overwegende dat het staakt-het-vuren voor Oost-Oekraïne dat op 5 september in Minsk 
door de trilaterale contactgroep werd bereikt, en werd gevolgd door het memorandum 
van 19 september over de invulling van een vredesplan van 12 punten, voortdurend 
werd geschonden, hoofdzakelijk door pro-Russische milities, waardoor de crisis in een 
smeulend conflict verandert en langzaam dreigt af te glijden tot de status van bevroren 
conflict; overwegende dat dankzij het initiatief van president Poroshenko die heeft 
opgeroepen tot een "stilte modus", het aantal schendingen sinds 9 december dramatisch 
is verminderd; overwegende dat de hoofdpunten van het memorandum nog niet zijn 
uitgevoerd, waarbij het in het bijzonder gaat om de demarcatie van de frontlijn, de 
terugtrekking van zware wapens tot een afstand van 15 km voor beide partijen, en de 
bewaking van de Oekraïens-Russische grens door de bijzondere waarnemingsmissie van 
de OVSE (SMM); overwegende dat de recente nieuwe gespreksronde tussen partijen in 
Minsk op 24 december 2014 geen concrete resultaten heeft opgeleverd, afgezien van 
een nieuwe uitwisseling van gevangenen;

E. overwegende dat Rusland de afgelopen weken zijn militaire en logistieke steun aan de 
separatistische milities heeft opgedreven door constant wapens, munitie, gepantserde 
voertuigen en materieel, huurlingen en vermomde militairen aan te voeren, ondanks de 
oproepen van de EU om alles in het werk te stellen om de situatie te ontzenuwen; 
overwegende dat de Russische Federatie sedert het uitbreken van de crisis troepen en 
militair materieel heeft samengebracht op Oost-Oekraïens gebied; overwegende dat er 
volgens betrouwbare bronnen 6 000 tot 8 000 Russische militairen op het grondgebied 
van Oekraïne zijn gelegerd;

F. overwegende dat meer dan 4 500 mensen bij het conflict zijn omgekomen, waarvan 
1 300 na de bestandsovereenkomst; overwegende dat de situatie in het conflictgebied 
zeer zorgwekkend is, zowel uit humanitair als uit medisch oogpunt; overwegende dat 
meer dan een miljoen mensen uit het conflictgebied zijn weggetrokken en een veilig 
onderkomen zoeken in de Russische Federatie en in andere regio's in Oekraïne die niet 
door de vijandigheden zijn getroffen;

G. overwegende dat op 30 oktober 2014 dankzij bemiddeling door de EU een winterpakket 
voor levering, tot einde maart 2015, van aardgas uit Rusland aan Oekraïne werd 
overeengekomen; overwegende dat Oekraïne desondanks op dit moment een acuut 
energietekort heeft, waardoor in sommige regio's de stroom elke dag moet worden 
afgesloten en de scholen vanwege de kou dicht moeten blijven;
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H. overwegende dat in recente rapporten van de hoge VN-commissaris voor de 
mensenrechten en van Amnesty International beide partijen worden beschuldigd van 
schendingen van de mensenrechten, waarbij sprake is van misdaden zoals ontvoering, 
foltering, buitengerechtelijke executie en inzet van zware wapens in dichtbevolkte 
stedelijke gebieden en gebruik van clusterbommen; overwegende dat de Oekraïense 
autoriteiten de mogelijkheid en de plicht hebben om schendingen van mensenrechten te 
onderzoeken en te vervolgen, behalve in de gebieden die in handen zijn van de door 
Rusland gesteunde milities waar geen rechterlijke macht of rechtsstaat is ;

I. overwegende dat het op 5 december 2014 twintig jaar geleden was dat het 
Memorandum van Boedapest werd ondertekend; overwegende dat Oekraïne alle 
bepalingen daarvan heeft nageleefd en zich proactief heeft opgesteld in kwesties als 
nucleaire ontwapening en non-proliferatie, in tegenstelling tot de Russische Federatie 
die haar afspraken heeft geschonden door bezetting van een deel van het Oekraïense 
grondgebied (de Krim en Sebastopol) en door gewapende agressie in het oosten van 
Oekraïne; overwegende dat er sprake is van een gevaarlijk precedent, waar een staat die 
in antwoord op het afzien door Oekraïne van kernwapens, de veiligheid van Oekraïne 
heeft gegarandeerd, zich nu schuldig maakt aan grove schending van de soevereiniteit 
en territoriale integriteit van dit land, en daarmee in het algemeen schade toebrengt aan 
de gedachte van bevordering van wereldwijde nucleaire ontwapening en 
non-proliferatie op basis van internationaal recht en multilaterale verdragen; 
overwegende dat Rusland blijft weigeren het Verdrag inzake conventionele 
strijdkrachten in Europa (CSE) toe te passen;

J. overwegende dat volgend op de reeks nieuwe sanctiemaatregelen die de EU op 
12 september tegen Rusland heeft genomen ter verdere restrictie van de toegang tot de 
Europese kapitaalmarkten voor Russische banken en energie- en defensie-bedrijven, de 
EU-ambassadeurs in hun bijeenkomst in Brussel op 27 november akkoord zijn gegaan 
met extra sancties tegen separatisten die in Oost-Oekraïne opereren; sindsdien gelden er 
visaverboden en tegoedenbevriezingen tegen nog 13 anderen, en de bankrekeningen van 
vijf nieuwe ondernemingen werden ook bevroren;

K. overwegende dat volgens een recent OVSE-rapport in Oekraïne sinds november 2013 
ten minste 170 journalisten zijn gemolesteerd en zeven anderen zijn omgekomen; er is 
sprake van ongeveer 80 ontvoeringen en arrestaties van mediawerkers van wie er nog 
twee vastzitten; overwegende dat tegen 30 redactiebureaus, waaronder ook die van 
tv-zenders, vandalisme is gepleegd; overwegende dat de Oekraïense soldaat Nadya 
Savchenko, filmmaker Sentzow en nog enkele andere Oekraïense burgers nog steeds in 
strijd met internationaal recht in Rusland als politiek gevangene worden vastgehouden;

L. overwegende dat Oekraïne volgens de onlangs gepubliceerde 
corruptiewaarnemingsindex 2014 van Transparency International nog steeds tot de zeer 
corrupte landen behoort; overwegende dat met de onlangs ingevoerde anti-
corruptiewetgeving volgens deze organisatie niet meer dan een basis voor verandering 
is gelegd; overwegende dat de score van Oekraïne op deze index nog eens laat zien hoe 
urgent een effectieve aanpak van de corruptie is;
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M. overwegende dat het Russische verbod op de invoer van een ruime waaier aan 
landbouwproducten uit de EU en andere landen, dat de Russische premier op 6 augustus 
2014 heeft afgekondigd, ernstige gevolgen heeft voor een aantal landbouwsectoren en 
landen die landbouwproducten naar Rusland uitvoeren;

N. overwegende dat de Raad Buitenlandse Zaken op 27 juni 2014 de beoordeling van de 
Commissie heeft onderschreven dat Oekraïne voldoet aan alle benchmarks van de eerste 
fase van het actieplan voor visumliberalisering, en de tweede fase van het 
visumliberaliseringsproces heeft aangevat;

1. is tevreden met de positieve beoordeling van de algemene verkiezingen van 26 oktober 
2014, ofschoon er wel enkele procedurele problemen werden gesignaleerd, en met de 
daaropvolgende installatie van de nieuwe Verhovna Rada; verwacht in dit verband van 
de nieuwe regering en het nieuwe parlement dat zij hun beloftes waarmaken door de 
nodige politieke, administratieve en economische hervormingen ter hand te nemen, op 
hun weg naar Europese integratie, overeenkomstig de aspiraties van de EuroMaidan-
beweging;

2. roept de Raad en de Commissie op geen moeite te sparen om Oekraïne te helpen bij de 
invoering en vooral de uitvoering van deze hervormingen, om de weg te openen voor 
een volledige uitvoering van het Associatieverdrag EU-Oekraïne; is verheugd over de 
lancering van de adviesmissie van de Europese Unie (EUAM) die tot taak heeft de 
hervorming van de civiele veiligheidssector ter hand te nemen, in vervolg op de 
oprichting van een Steungroep die moet zorgen voor oriëntatie, structuur, toezicht en 
begeleiding bij het werk van de Commissie ter ondersteuning van Oekraïne en ook de 
deskundigheid van de lidstaten moet helpen mobiliseren en de coördinatie met andere 
donors en de Internationale Financieringsinstellingen versterken;

3. vraagt de Commissie dringend om het verzoek van de Oekraïense autoriteiten om een 
derde programma van macro-financiële bijstand, met daarin het bedrag aan steun en de 
voorwaarden op gebied van staatsbeleid, na de uitbetaling van de tweede tranche 
ingevolge het tweede programma, terdege in overweging te nemen; onderstreept dat alle 
financiële bijstand van de Unie aan strikte voorwaarden moet worden gebonden op het 
punt van corruptiebestrijding;

4. is verontrust over het besluit van de nieuwe regering om een ministerie voor 
informatiebeleid op te richten en dringt aan op een open en transparant debat met het 
oog op opheldering van de redenen daarvoor en eventueel op vaststelling van adequate 
en doeltreffende maatregelen om de toenemende Russische propaganda tegen te gaan; 
stelt dat propaganda zich nooit met propaganda laat weerleggen, maar dat in Oekraïne 
een hervorming van de mediasector dringend gewenst is, om te komen tot een 
omroepstelsel dat openbaar is maar niet in handen van de staat, en tot een transparante 
controle over de particuliere media; waarschuwt voor het gevaar van staatscensuur op 
de massamedia;

5. veroordeelt de voortdurende schendingen van de bestandsovereenkomst, voornamelijk 
van de zijde van de door Rusland gesteunde separatistische milities, en roept alle 
partijen op om alles in het werk te stellen om het bestand volledig en te goeder trouw na 
te leven, zodat de weg vrijkomt voor een begin aan een werkelijk vredesproces en een 
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inclusieve nationale dialoog; verzoekt alle partijen bovendien de onderhandelingen 
voort te zetten om alle hangende kwesties uit te klaren met betrekking tot met name de 
status van de regio's Donetsk en Loehansk of delen ervan in het kader van een unitaire 
Oekraïense staat;

6. veroordeelt de onwettige en niet-legitieme "presidentiële en parlementaire" 
verkiezingen die op 2 november in de "Volksrepubliek Donetsk" en de "Volksrepubliek 
Loehansk" werden gehouden, alsmede de reactie van Rusland dat zegt die verkiezingen 
te "respecteren" en daarmee de afspraken van Minsk doorkruist;

7. herhaalt dat het zich blijft inzetten voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en 
territoriale integriteit van Oekraïne en benadrukt dat enkel een echte politieke oplossing 
voor de crisis het pad kan effenen voor volledige verzoening tussen de partijen en de 
eenheid van het land kan versterken;

8. betreurt dat de bijzondere waarnemingsmissie van de OVSE nog steeds onderbemand is 
en daardoor in haar functioneren tekortschiet; benadrukt dat deze missie een cruciale rol 
speelt in het oplossen van de Oekraïense crisis, omdat de OVSE ervaring heeft met het 
omgaan met gewapende conflicten en crises en vanwege het feit dat Rusland en 
Oekraïne beide lid zijn van deze organisatie; verzoekt de lidstaten, de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de 
Europese Commissie alles in het werk te stellen om de bijzondere OVSE-
waarnemingsmissie in Oekraïne te versterken en uit te breiden, zowel op het gebied van 
personeel als van logistiek en uitrusting; benadrukt dat de OVSE-waarnemers dringend 
moeten worden ingezet langs alle delen van de Oekraïens-Russische grens die 
momenteel door de separatisten worden gecontroleerd;

9. spoort de Commissie aan de voorbereiding te beginnen van een donorconferentie voor 
de Donbas en verwelkomt in dit verband de mogelijkheid dat de Europese 
Investeringsbank 200 miljoen euro uittrekt voor wederopbouw van de regio; 
verwelkomt voorts het besluit van de EU om 55 miljoen euro toe te wijzen voor de 
financiering van het nieuwe programma "Steun voor het regionaal beleid van Oekraïne", 
dat steun moet bieden voor de uitvoering van de staatsstrategie 2020 voor regionaal 
ontwikkelingsbeleid , die op 6 augustus 2014 door de regering werd aangenomen, door 
te zorgen voor stabiele en voorzienbare financiering voor regio's en gemeenten, sterkere 
financiële autonomie voor plaatselijke overheden, meer concurrentiekracht voor de 
regio's en voor een betere territoriale sociaal-economische samenhang;

10. doet een beroep op Moskou om de situatie niet verder te laten escaleren en onmiddellijk 
de toevoer van wapens, huursoldaten en troepen naar de separatistische milities te 
staken en het 400 km lange deel van de grens waarover de Oekraïense grenswacht op dit 
moment geen controle heeft, hermetisch af te sluiten; onderstreept dat de manier waarop 
Rusland inbreuk heeft gemaakt op Overeenkomst van Boedapest, die in de jaren 90 als 
belangrijke bijdrage aan wereldwijde nucleaire ontwapening en non-proliferatie gold, 
een zware negatieve weerslag zal hebben op de bereidheid van andere landen om tot het 
non-proliferatieverdrag (NPV) toe te treden en zich strikt te houden aan de 
verplichtingen uit hoofde van dit verdrag in de aanloop naar de komende 
NPV-herzieningsconferentie in 2015;



RE\1045731NL.doc 7/11 PE547.441v01-00

NL

11. wijst met nadruk op Ruslands verantwoordelijkheid voor de achteruitgang van de 
mensenrechtensituatie op de onwettig geannexeerde Krim; is ernstig verontrust over de 
omstandigheid dat 18 000 mensen, voor de helft Krimtataren, uit deze regio zijn 
weggetrokken; roept de Russische autoriteiten op te stoppen met de toenemende 
militarisering van het Krim-schiereiland, en tekent krachtig bezwaar aan tegen Ruslands 
voornemen om nucleaire wapens in dit bezette deel van Oekraïne te plaatsen zoals door 
de Russische minister van buitenlandse zaken is aangekondigd; herhaalt zijn oproep aan 
Rusland tot onmiddellijke vrijlating van de Oekraïense politieke gevangenen, waaronder 
Nadiya Savchenko, die onlangs "in absentia" in de Verkhovna Rada is gekozen, en de 
filmregisseur Sentzow;

12. begroet met instemming het besluit van de Union of European Football Associations 
(UEFA) inhoudende dat clubs in de Krim per 1 januari 2015 niet mogen meespelen in 
de toernooien van de Russische voetbalbond en dat de Russische voetbalbond op de 
Krim geen wedstrijden mag organiseren zonder toestemming van de UEFA en de 
Oekraïense voetbalbond; is van mening dat de FIFA de voorbereiding van de 
Wereldbeker 2018 in Rusland moet onderbreken zolang de agressie tegen Oekraïne 
voortduurt;

13. dringt daarom aan op voortzetting van het huidige sanctieregime en spoort de 
Commissie aan manieren te vinden om de solidariteit onder de lidstaten te vergroten 
voor het geval de crisis met Rusland voortduurt; dringt er in deze context bij de 
staatshoofden en regeringsleiders van de EU op aan de krachtige niet-militaire middelen 
van de EU volledig aan te wenden om te voorkomen dat het staakt-het-vuren voor Oost-
Oekraïne uitdraait op nog een bevroren conflict, dit door de druk op Rusland aan te 
houden zolang de crisis geen wezenlijke en onomkeerbare tekenen van verbetering 
vertoont;

14. betreurt ten zeerste dat pro-Russische militieleden 20 gepantserde voertuigen hebben 
leeggeroofd die geld moesten afleveren voor sociale uitkeringen in het bezette deel van 
Donbas, maar betreurt evenzeer de beslissing van president Porosjenko tot stopzetting 
van deze uitkeringen aan Oekraïense burgers die door het conflict in het nauw worden 
gedreven; doet een dringend beroep op de Oekraïense autoriteiten om een manier te 
vinden die mensen de helpende hand te bieden en de kanalen te herstellen waarlangs de 
uitbetaling van pensioenen en geldelijke hulp kan worden hervat;

15. dringt tevens aan op meer en doelmatiger hulpverlening ten behoeve van binnenlandse 
ontheemden (internally displaced people, IDP's), met name kinderen en ouderen, en op 
volle en onbelemmerde toegang voor het Internationale Comité van het Rode Kruis tot 
de conflictgebieden; veronderstelt in dit verband dat de veilige uitbetaling van 
pensioenen in de Donetsk en de Loehansk zich met hulp van het Rode Kruis en de 
OVSE zou kunnen laten organiseren, zodat het geld aankomt bij degenen die daar als 
burgers van Oekraïne recht op hebben;

16. herhaalt zijn standpunt dat humanitaire hulp aan de conflictgebieden moet worden 
geboden door internationale organisaties zodat alle politieke instrumentalisatie en 
misbruik van de hulp wordt vermeden; spoort Rusland aan te stoppen met de 
zogenoemde witte konvooien en eraan mee te werken dat het Internationale Rode Kruis 
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onmiddellijk alle hulpverleningsactiviteiten in Oost-Oekraïne en ook in het gebied van 
Loehansk en Donetsk overneemt; is ervan overtuigd dat dit de enige manier is waarop 
een humanitaire catastrofe kan worden voorkomen;

17. begroet met instemming de weigering van de Franse regering om het eerste 
helikopterdekschip van het type Mistral aan Rusland te leveren; dringt er bij de Franse 
regering op aan het contract definitief op te zeggen; dringt er bij het Verenigd 
Koninkrijk op aan onmiddellijk alle lopende vergunningen voor de uitvoer van wapens 
naar Rusland in te trekken, en verzoekt de lidstaten het wapenembargo van de EU tegen 
Rusland te versterken door niet alleen de toekomstige uitvoer te verbieden, maar ook 
alle huidige contracten en vergunningen te annuleren;

18. merkt op dat sommige lidstaten niet-dodelijk militair materieel aan de Oekraïense 
strijdkrachten leveren; stemt in met uitvoer van niet-dodelijk militair materieel zoals 
kogelvrije vesten, communicatie-apparatuur, mobiele veldhospitaals of medische 
benodigdheden zoals eerste-hulpkoffers, en ook technische hulpmiddelen 
(bv. dieselmotoren); acht de uitvoer van zulk niet-dodelijk materieel legitiem en 
ethisch verantwoord omdat het bijdraagt aan het recht van Oekraïne op zelfverdediging;

19. vestigt de aandacht op de recente rapporten van Amnesty International en Human 
Rights Watch over schendingen van de mensenrechten in de conflictgebieden en 
veroordeelt ten stelligste de gevallen van ontvoering, afranseling, foltering, moord, 
buitengerechtelijke executie en andere zware schendingen van de mensenrechten en het 
humanitaire recht die de afgelopen drie maanden zijn gepleegd tegen actievoerders, 
betogers, journalisten en tal van andere burgers die niet actief zijn in het conflict in 
Oost-Oekraïne, voornamelijk door gewapende separatisten en in sommige gevallen ook 
door regeringstroepen; verneemt met instemming dat de Oekraïense autoriteiten 
onderzoek instellen naar het beweerdelijke gebruik van clusterbommen, en verwacht op 
dit punt dat zij tijdig met precieze resultaten zullen komen; roept de regering van 
Oekraïne op alle vrijwilligersbataljons volledig onder controle te houden; roept de 
regering en autoriteiten van Oekraïne door te blijven gaan met opsporing en vervolging 
van elke misdaad tegen de menselijkheid; is zeer bezorgd over het feit dat in de 
gebieden in handen van de nieuwe krijgsheren geen rechtsstaat meer geldt en zelfs de 
doodstraf wordt toegepast;

20. spoort de Oekraïense autoriteiten aan een open, transparante en inclusieve dialoog aan 
te gaan met alle geledingen van de Oekraïense samenleving; vraagt hen dringend niet te 
wachten met de nodige en langverbeide hervormingen op constitutioneel, politiek, 
administratief en economisch gebied; is van mening dat constitutionele hervorming in 
Oekraïne, waartoe ook het decentralisatieproces te rekenen is, aan de orde moet worden 
gesteld in een breed en diepgaand debat waaraan alle elementen van de Oekraïense 
samenleving moeten deelnemen; ziet als eerste belangrijkste stap dat openbare 
instellingen zich rekenschap geven van de noden van de burgers; onderstreept dat 
interne reorganisatie van de verschillende bestuurs- en regeringsniveaus de tweede stap 
moet zijn, en dat het netwerk van zuiveringsinitiatieven in Oekraïne goede voorstellen is 
gekomen die de regering bij het hervormingsproces serieus in overweging moet nemen;
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21. dringt aan op onmiddellijke en daadwerkelijke uitvoering van de Nationale Strategie 
tegen Corruptie; benadrukt dat de bestrijding van dit fenomeen een topprioriteit voor de 
nieuwe regering moet zijn, en verwacht concrete resultaten overeenkomstig de 
verwachtingen van de mensen die op het Maidanplein hebben gedemonstreerd;

22. benadrukt dat de ondertekening van de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Oekraïne op 27 juni 2014 een essentiële stap was voor de verdieping van de 
betrekkingen tussen beide partijen en de opneming van Oekraïne in het Europese 
integratieproces; herhaalt in dit verband zijn standpunt dat deze overeenkomst niet het 
einddoel in de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne vormt; wijst er voorts op dat 
Oekraïne overeenkomstig artikel 49 VEU net als alle andere Europese landen een 
Europees perspectief heeft en het EU-lidmaatschap kan aanvragen, mits het de 
democratische beginselen in acht neemt, de fundamentele vrijheden, de mensenrechten 
en de rechten van minderheden eerbiedigt en het functioneren van de rechtsstaat 
garandeert; spoort de EU-lidstaten aan de associatieovereenkomst nog vóór de top in 
Riga te ratificeren;

23. benadrukt dat een associatieovereenkomst of een diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst met de EU geen verband houdt met integratie in de NAVO; 
onderstreept in dit verband dat eventueel NAVO-lidmaatschap een kwestie is die de 
gemoederen verdeeld houdt, zowel in de Oekraïense samenleving als in de Europese 
publieke opinie; merkt op dat onder de gegeven omstandigheden de VR ervoor heeft 
gestemd de status van Oekraïne als niet-gebonden land op te heffen, maar vreest dat 
ieder initiatief ten gunste van NAVO-lidmaatschap de spanning in de wijdere regio nog 
zou opvoeren;

24. betreurt het besluit om de voorlopige toepassing van de vrijhandelsovereenkomst tot 
31 december 2015 is opgeschort wegens het Russische dreigement de bilaterale handel 
met Oekraïne te blijven blokkeren; onderstreept dat het Europees Parlement de 
associatieovereenkomst op 26 oktober 2014 heeft geratificeerd en dat de eisen van 
Rusland daarin geen verandering kunnen brengen, en vraagt de Commissie om 
oplossingen voor de Russische bezwaren na te gaan binnen de marges die de 
overeenkomst in geratificeerde vorm toelaat; betreurt het dreigement van Rusland om 
nieuwe sancties tegen Oekraïne in te voeren als de hervormingen doorgaan die met de 
aansluiting aan het acquis communautaire zijn verbonden; gelooft dat de vraag of de 
economische integratie met de Euraziatische Economische Gemeenschap moet worden 
opgevoerd, zorgvuldig moet worden afgewogen, en dat de EU en de lidstaten hierop 
geen uitzicht mogen bieden zolang Rusland zich niet eerst in wezenlijke mate 
tegemoetkomend opstelt in de Oekraïense crisis;

25. herinnert eraan dat de vrijhandelsovereenkomst de kans moet bieden voor wezenlijke 
hervorming van de Oekraïense economie, door de gevestigde belangen te doorbreken; 
onderstreept hoe belangrijk het is dat Oekraïne de nodige financiële en technische hulp 
krijgt bij de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst , en dat prioriteit wordt gegeven 
aan terreinen waar de Oekraïne het meest kan profiteren van de economische integratie 
met de EU;
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26. hecht het grootste belang aan vermindering van de energie-afhankelijkheid van de EU 
jegens Moskou en andere autoritaire regimes, en aan het vinden van concrete 
alternatieven om de lidstaten te helpen die thans op Rusland als enige leverancier zijn 
aangewezen; vraagt de Commissie in dit verband werk te maken van de volledige 
tenuitvoerlegging van het derde energiepakket en steun te verlenen aan energie-
efficiëntieprojecten, aangezien extra pijpleidingen zoals South Stream daardoor 
overbodig zouden worden, en ook de energiebronnen effectief te diversifiëren door 
hernieuwbare energie te ontwikkelen; vraagt de lidstaten hun openbare bedrijven niet in 
zee te laten gaan met Russische projecten zoals South Stream, die Europa nog 
kwetsbaarder maken en tot doel hebben Oekraïne te isoleren;

27. benadrukt in dit verband dat voor 2030 ambitieuze en bindende streefdoelen nodig zijn 
(40 % voor energie-efficiëntie en 45 % voor hernieuwbare energie) om in Oekraïne en 
de EU banen in deze sectoren te creëren, de energievoorziening betrouwbaarder te 
maken, onze klimaatdoelstellingen na te komen en minder afhankelijk te worden van 
fossiele brandstoffen;

28. verzoekt de EU gasopslag, interconnecties en flow-back installaties te gaan zien als 
strategische troeven, waarmee het aandeel van derde contractsluitende ondernemingen 
in deze cruciale sectoren kan worden gereguleerd; roept de lidstaten voorts op geplande 
akkoorden met Rusland in de energiesector, met inbegrip van kernreactoren en nucleaire 
brandstoftechnologie, overbrenging van nucleair afval en de South Stream 
gaspijpleiding, te annuleren;

29. betreurt dat de Oekraïense autoriteiten niet tijdig de nodige maatregelen hebben 
genomen tegen de energiecrisis waaronder het land thans gebukt gaat; dringt aan op 
radicale herstructurering van het Oekraïense energiestelsel, en spoort de Commissie aan 
om een ad hoc financieel pakket voor te bereiden waarmee de Oekraïense energiesector 
op EU-nomen kan worden afgestemd, met bijzondere aandacht voor efficiëntie en 
hernieuwbare bronnen; stelt dat aan financiële steun vanuit de EU voor de Oekraïense 
energiesector ten minste de voorwaarde moet worden verbonden van systematische 
installatie van verbruiksmeterapparatuur;

30. is ingenomen met de vaststelling van het vierde voortgangsverslag van de Commissie 
over de uitvoering van actieplan voor visumliberalisering door Oekraïne en over het 
besluit van de Raad om de tweede fase aan te vatten; dringt erop aan dat de regeling 
inzake visumvrij verkeer tussen de EU en Oekraïne spoedig wordt afgerond als concreet 
antwoord op de Europese aspiraties van de betogers van het Maidanplein; dringt er 
nogmaals op aan dat in afwachting daarvan onmiddellijk tijdelijke, eenvoudige en 
goedkope visumprocedures worden ingevoerd;

31. herinnert er niettemin aan dat respectering van de fundamentele rechten van 
minderheden als voorwaarde moet gelden voor het visumliberaliseringsproces, en vraagt 
de Oekraïense autoriteiten dan ook anti-discriminatiewetgeving uit te vaardigen die op 
Europese normen is afgestemd, waaronder ook wetgeving tegen discriminatie wegens 
seksuele oriëntatie;

32. verzoekt de Commissie naar aanleiding van het Russisch verbod op de invoer van 
landbouwproducten uit de EU de noodzakelijke noodmaatregelen te nemen om de 
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landbouwmarkten in de betrokken sectoren te stabiliseren, waarbij voorrang wordt 
verleend aan een beter gebruik van de interne markt en de verwerking van producten 
indien dit mogelijk is, en waarbij tevens wordt vermeden dat producten uit de markt 
worden genomen (vernietiging) of met subsidies worden uitgevoerd naar derde landen, 
met name ontwikkelingslanden; rekent in dit verband op de solidariteit en het correcte 
handelsgedrag van derde landen die nauw met de EU samenwerken ten aanzien van met 
name kandidaat-landen;

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen van de lidstaten, de president, de regering en het parlement van Oekraïne, 
de Raad van Europa, de OVSE, en de president, de regering en het parlement van de 
Russische Federatie.


