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Euroopa Parlamendi resolutsioon Venemaa sissetungi kohta Ukrainasse
(2014/2627(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta,

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2013. aasta resolutsiooni Vilniuse tippkohtumise 
tulemuste ja idapartnerluse tuleviku kohta, eelkõige seoses Ukrainaga1,

– võttes arvesse 29. novembril 2013 idapartnerluse tippkohtumisel Vilniuses vastu võetud 
ühisdeklaratsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ukraina vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis 
jõustus 1. märtsil 1998. aastal, ning 30. märtsil 2012. aastal parafeeritud uut 
assotsieerimislepingut,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et venemeelsed relvastatud isikud ja Vene sõjaväelased on võtnud Krimmi 
Autonoomse Vabariigi pealinnas Simferopolis oma valdusesse tähtsamad hooned, 
samuti olulised Ukraina rajatised ja Krimmi poolsaare strateegiliselt tähtsad objektid, 
sealhulgas vähemalt kolm lennujaama; arvestades, et suurem osa poolsaarel viibivatest 
Ukraina sõjaväeüksustest on ümber piiratud, kuid keelduvad oma relvi loovutamast; 

B. arvestades, et 1. märtsil 2014 kiitis Venemaa parlament heaks president Putini taotluse 
kasutada Venemaa relvajõude Ukrainas, et kaitsta Venemaa ja vene keelt kõnelevate 
isikute huve Krimmi poolsaarel ja Ukrainas; 

C. arvestades, et Venemaa agressiooniga Krimmi poolsaarel on rikutud rahvusvahelist 
õigust, sealhulgas ÜRO põhikirja, vähemalt kolme Ukraina ja Venemaa 1997. aasta 
kokkulepet kahepoolsete suhete kohta, 1994. aasta Budapesti memorandumit ja Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) põhiakte; 

D. arvestades, et Venemaa on koondanud Ukraina idapiirile suured sõjalised jõud ja sellele 
vastukaaluks kuulutas Ukraina valitsus välja üldmobilisatsiooni;

E. arvestades, et Krimmi parlament pöördus 6. märtsil 2014 Venemaa Föderatsiooni 
ametivõimude poole palvega algatada menetlus Krimmi ühinemiseks Venemaaga ja 
otsustas algatada Krimmis selleteemalise referendumi; 

F. arvestades, et EL on külmutanud 18 endise Ukraina ametiisiku, sealhulgas tagandatud 
presidendi Viktor Janukovõtši varad;

G. arvestades, et Venemaa peaminister Dmitri Medvedev teatas kavast lihtsustada 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0595.



RE\1022921ET.doc 3/4 PE529.665v01-00

ET

välisriikides elavate vene keelt rääkivate isikute jaoks Venemaa kodakondsuse saamise 
menetlust;

H. arvestades, et Ameerika Ühendriigid on väljastanud viisakeelu mitme Ukraina ja 
Venemaa ametiisiku ja üksikisiku suhtes, kes vastutavad Ukraina suveräänsuse ja 
territoriaalse terviklikkuse ohustamise eest või on selles kaasosalised; 

1. mõistab hukka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumise Venemaa 
poolt ning nõuab, et Venemaa lõpetaks viivitamata kogu Ukraina vastu suunatud 
vägivalla, peataks nn enesekaitseüksuste toetamise ja viiks oma relvajõud tagasi nende 
alalisse paiknemiskohta; 

2. väljendab oma solidaarsust Ukraina elanikkonnaga ja täielikku austust Ukraina 
suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu; tunnustab demokraatlikult valitud 
parlamendi poolt ametisse nimetatud uue valitsuse õiguspärasust;

3. kutsub kõiki osalisi ja kolmandaid riike üles kaitsma Ukraina ühtsust ja territoriaalset 
terviklikkust; kutsub kõiki liikmesriike ja kolmandaid riike üles mõistma ametlikult 
hukka vägivaldse käitumise ja rahu destabiliseerimise Euroopas, sest Venemaa 
Föderatsioon rikub selgelt Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust;

4. väljendab heameelt Euroopa Ülemkogu otsuse üle allkirjastada enne 25. mail 2014 
toimuvaid presidendivalimisi assotsieerimisleping Ukrainaga; toonitab Ukraina 
väljavaateid saada ELi liikmesriigiks, mis on põhimõtteliselt tagatud Euroopa Liidu 
lepingu artikliga 49;

5. on seisukohal, et Euroopa Ülemkogu otsused viisaküsimuste ning uue viisalepingu üle 
Venemaa ametiasutustega peetavate kahepoolsete kõneluste peatamise kohta ei ole 
piisavad ning nõuab Krimmis hiljuti toimunud agressiooni eest vastutavate Venemaa 
ametiisikute ja otsustajate vastu suunatud konkreetsemaid meetmeid, sealhulgas 
viisakeeld, reisimispiirangud ja varade külmutamine; nõuab ka kogu ELi hõlmavat 
relvade ja sõjatehnikaga kauplemise keeldu;

6. kutsub sellega seoses Prantsusmaad üles peatama Mistrali ründelaevade müük 
Venemaale;

7. tunneb heameelt komisjoni otsuse üle pakkuda Ukrainale toetuspaketti, mis hõlmaks eri 
liiki finantsvahendeid ja küündiks 11, 175 miljoni euroni järgmise kahe aasta jooksul; 
kordab sellega seoses oma üleskutset komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Catherine Ashtonile ning Euroopa 
välisteenistusele korraldada ja koordineerida rahvusvahelist rahastajate konverentsi, mis 
peaks toimuma võimalikult kiiresti, soovitavalt enne 2014. aasta märtsi lõppu, et 
kindlustada lisavahendid, aitamaks Ukraina uuel valitsusel ületada riigis praegu 
valitsevat finants- ja eelarvekriisi;

8. kutsub Euroopa Parlamendi presidenti üles peatama kõik poliitilised suhted Venemaa 
Riigiduuma ja Föderatsiooninõukoguga kuni Venemaa relvajõud Ukrainas on tõmbunud 
tagasi oma alalisse paiknemiskohta vastavalt kehtivatele kokkulepetele; 
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9. toetab Euroopa Ülemkogu otsust võtta vastu ühepoolsed meetmeid, mis võimaldaksid 
Ukrainal saada märkimisväärset kasu põhjalikust ja laiaulatuslikust 
vabakaubanduspiirkonnast, mis hõlmab tariifide vähendamist ja tariifikvootide avamist; 

10. rõhutab vajadust tagada energiavarustus Ukraina ja nende liikmesriikide jaoks, keda 
võib ähvardada Venemaa gaasi- ja naftatarnete katkemine;

11. tuletab meelde, et Ameerika Ühendriigid, Venemaa Föderatsioon ja Ühendkuningriik 
tagasid Ukraina praeguse piiri Budapesti memorandumiga (julgeolekutagatiste kohta), 
kui Ukraina loobus tuumarelvadest ja ühines tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga; 
tuletab Venemaa Föderatsioonile meelde, et samas aktis kohustus ta koos kahe 
eelnimetatud riigiga hoiduma majanduslikest sunnivahenditest, mille eesmärk on 
allutada Ukraina suveräänsusele omaste õiguste kasutamine oma huvidele, et 
kindlustada endale seeläbi mis tahes eelised;

12. mõistab teravalt hukka, et Venemaa takistas OSCE sõjaväelistel vaatlejatel Krimmi 
sisenemast;

13. väljendab sügavat muret seoses aruannetega selle kohta, et Vene väed paigutavad 
Krimmi poolsaart mandriga ühendavale maasillale miine ning nõuab, et OSCE uuriks 
sõltumatult ja kinnitaks seda tõsist rikkumist; rõhutab veelkord Ukraina jagamatust ja 
territoriaalset terviklikkust;

14. kordab oma üleskutset, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid pühenduksid Ukraina 
ühiskonna laialdasele avanemisele, eelkõige viisavabaduse lepingu viivitamatu 
sõlmimise abil; on seisukohal, et Ukraina noortelt võetavat viisatasu tuleb järsult 
vähendada ning tuleb tihendada teaduskoostööd, laiendada noortevahetust ja parandada 
stipendiumite kättesaadavust;

15. väljendab muret vähemalt viie sellise Ukraina aktivisti ja ajakirjaniku saatuse pärast, kes 
avaldasid vastuseisu Venemaa sissetungile Krimmi ja on seejärel poolsaarel teadmata 
kadunuks jäänud;

16. tuletab meelde, et Ukraina põhiseaduse artikli 73 kohaselt muudetakse Ukraina 
territooriumit ainult kogu Ukrainat hõlmava rahvahääletuse alusel ning hoiatab, et 
Krimmi eraldumine kohaliku rahvahääletuse alusel on ebaseaduslik;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikidele, Ukraina presidendile, idapartnerluse riikide valitsustele ja 
parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euronesti 
parlamentaarsele assambleele, Euroopa Nõukogu parlamentaarsele assambleele ning 
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni parlamentaarsele assambleele.


