Het Parlement antwoordt
De reactie van de EU op het conflict tussen Rusland en Oekraïne
Sinds april vorig jaar zijn meer dan 5 000 mensen omgekomen in
gevechten tussen door Rusland gesteunde separatisten en Oekraïense
strijdkrachten. De EU hanteert een combinatie van dialoog, diplomatie
en sancties om tot een duurzame oplossing voor het conflict te komen.
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Vanaf het eerste begin van de crisis hebben burgers uit heel Europa zich tot het Europees
Parlement gewend om hun mening te geven over de situatie in Oekraïne. Zij spraken zich onder
meer uit over de protestbeweging van het Maidan-plein die eind 2013 begon, over de
daaropvolgende politieke veranderingen en verkiezingen in Oekraïne, over de annexatie van de
Krim door Rusland, over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne en over de
vliegramp met MH17 in juli 2014.
De recentere commentaren hadden betrekking op de EU-sancties tegen Rusland, waarbij veel
burgers hun bezorgdheid uitspraken over een mogelijke terugkeer van de Koude Oorlog of zelfs
een militaire confrontatie met Rusland.
Het standpunt van het Parlement is dat er voor dit conflict alleen een politieke, en geen militaire
oplossing kan zijn. Daarom staat het Parlement volledig achter elke vorm van onderhandelingen
die een blijvende vreedzame oplossing kan opleveren.
Het vredesakkoord van Minsk
Op 12 februari hebben de leiders van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne in Minsk na 16 uur
onderhandelen een overeenkomst ondertekend over een beëindiging van de gevechten in OostOekraïne. Ook de pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne hebben de overeenkomst ondertekend.
Deze omvat een staakt-het-vuren dat op 15 februari moet ingaan, waarna de zware wapens
moeten worden teruggetrokken.
In een gezamenlijke verklaring hebben Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Poetin en Petro
Porosjenko zich ertoe verbonden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne te
eerbiedigen. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de analyse "Minsk peace agreement" op de
website van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS).
Op 12 februari 2015 zei Voorzitter Schultz van het EP in zijn toespraak op de informele bijeenkomst
van de staatshoofden en regeringsleiders (speech at the informal meeting of the Heads of State
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and Government) dat het Parlement verwacht dat alle partijen het bestand naleven en niets doen
dat het staakt-het-vuren in de weg kan staan.
Voorzitter Schultz verklaarde: "In deze situatie is een belangrijke rol weggelegd voor de Europese
Unie. De EU moet ten allen koste eensgezind blijven en bereid zijn Oekraïne te blijven steunen.
Gewone Oekraïners zijn de straat opgegaan om te demonstreren voor een democratie naar
Europees voorbeeld in hun land. Zij verwachten dat hun regering grote veranderingen doorvoert.
Onze boodschap aan de regering in Kiev blijft dezelfde: de rechtsstaat, nultolerantie voor corruptie,
en politieke en economische hervormingen zijn essentieel. Een hervormd en goed functionerend
Oekraïne is de beste reactie op agressie. Wij zullen steun blijven bieden in de vorm van bijstand en
deskundigheid."
De EU-sancties tegen Rusland
In zijn resolutie van 15 januari 2015 over de situatie in Oekraïne heeft het Europees Parlement "het
agressieve en expansionistische beleid van Rusland" en de "terroristische daden en crimineel
gedrag door de separatisten en andere illegale strijdkrachten in het oosten van Oekraïne" krachtig
veroordeeld. De EU-sancties tegen Rusland moeten van kracht blijven totdat Rusland zijn
agressieve beleid ten aanzien van Oekraïne wijzigt.
Gezien de aanhoudende ernst van de situatie in Oekraïne besloot de EU half februari om de
beperkende maatregelen jegens bepaalde personen en entiteiten die de soevereiniteit en de
territoriale integriteit van Oekraïne bedreigen of ondermijnen, te verlengen.
Laatste informatie over acties en initiatieven van de EU
Op de website van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) vindt u geactualiseerde
informatie over verklaringen en besluiten op Europees niveau over Oekraïne en Rusland.
Dit document is eveneens beschikbaar op internet, zie:
http://epthinktank.eu/2015/02/05/eu-reaction-to-russia-ukraine-conflict/
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