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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krievijas iebrukumu Ukrainā
(2014/2627(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. decembra rezolūciju par Viļņas augstākā līmeņa 
sanāksmes rezultātiem un Austrumu partnerības nākotni, jo īpaši attiecībā uz Ukrainu1,

– ņemot vērā Austrumu partnerības Viļņas augstākā līmeņa 2013. gada 29. novembra 
sanāksmes kopīgo deklarāciju,

– ņemot vērā Eiropas Savienības un Ukrainas partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), 
kas stājās spēkā 1998. gada 1. martā, un 2012. gada 30. martā parafēto jauno asociācijas 
nolīgumu,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā prokrieviski noskaņoti bruņoti vīri un Krievijas karavīri Krimas galvaspilsētā 
Simferopolē ieņēma valsts iestāžu ēkas, kā arī Ukrainai svarīgas iekārtas un stratēģiskus 
objektus Krimā, tostarp vismaz trīs lidostas; tā kā lielākā daļa Ukraina militāro vienību 
pussalā tika aplenktas, taču atteicās nolikt ieročus; 

B. tā kā 2014. gada 1. martā Krievijas parlaments apstiprināja prezidenta Putina lūgumu 
atļaut Ukrainā izmantot Krievijas bruņotos spēkus Krievijas un krieviski runājošo 
iedzīvotāju interešu aizsardzībai Krimā un visā valstī;  

C. tā kā Krievijas agresija Krimā ir starptautisko tiesību, tostarp ANO Statūtu, vismaz triju 
Ukrainas un Krievijas 1997. gadā noslēgto divpusējo attiecību nolīgumu, 1994. gada 
Budapeštas Memoranda un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) 
galveno aktu pārkāpums; 

D. tā kā Krievija koncentrējusi lielus spēkus pie Ukrainas austrumu robežas, uz ko atbildot, 
Ukrainas valdība izsludinājusi vispārēju mobilizāciju; 

E. tā kā Krimas parlaments 2014. gada 6. martā vērsās pie Krievijas Federācijas ar 
priekšlikumu sākt Krimas pievienošanās procedūru Krievijai un pieņēma lēmumu 
Krimā rīkot referendumu par šo jautājumu; 

F. tā kā ES ir iesaldējusi 18 bijušo Ukrainas amatpersonu, tostarp gāztā prezidenta Viktora 
Janukoviča aktīvus;

G. tā kā Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs paziņojis par plāniem krieviski 

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0595.
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runājošiem ārvalstīs vienkāršot Krievijas pilsonības iegūšanas procedūru;

H. tā kā Amerikas Savienotās Valstis noteikušas vīzu ierobežojumus vairākām Ukrainas un 
Krievijas amatpersonām un privātpersonām, kuras ir līdzzinātājas vai atbildīgas par 
Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes apdraudēšanu, 

1. asi nosoda Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpšanu, ko īsteno 
Krievija, un aicina Krieviju nekavējoties izbeigt jebkāda veida vardarbību pret Ukrainu, 
pārtraukt sniegt atbalstu t. s, „pašaizsardzības spēkiem” un atvilkt savus bruņotos 
spēkus uz to pastāvīgas dislokācijas vietām; 

2. pauž solidaritāti ar Ukrainas tautu un izsaka pilnīgu atbalstu Ukrainas suverenitātes un 
teritoriālās integritātes saglabāšanai; atzīst demokrātiski ievēlētā parlamenta izvirzītās 
jaunās valdības leģitimitāti; 

3. aicina visas puses un trešās valstis aizsargāt Ukrainas vienotību un teritoriālo integritāti; 
aicina visas dalībvalstis un trešās valstis oficiāli nosodīt vardarbību un miera 
destabilizāciju Eiropā, kur Krievijas Federācija nepārprotami pārkāpj Ukrainas 
suverenitāti un teritoriālo integritāti;

4. atzinīgi vērtē Eiropadomes lēmumu pirms prezidenta vēlēšanām 2014. gada 25. maijā 
parakstīt Asociācijas nolīgumu ar Ukrainu; uzsver Ukrainas perspektīvu pievienoties 
ES, kas ir principā iespējama saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu;

5. uzskata, ka nav pietiekams Eiropadomes lēmums apturēt divpusējās sarunas ar Krievijas 
Federāciju par vīzu jautājumiem un par jaunu nolīgumu, un aicina noteikt konkrētākas 
sankcijas, tostarp vīzu izsniegšanas aizliegumu, ceļošanas ierobežojumus un līdzekļu 
iesaldēšanu Krievijas amatpersonām un lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par 
neseno agresiju Krimā; aicina arī visā ES noteikt ieroču un militārās tehnikas 
tirdzniecības aizliegumu;

6. aicina Franciju šajā sakarā apturēt Mistral klases desanta kuģu pārdošanu Krievijai;

7. atzinīgi novērtē Komisijas lēmumu par Ukrainas atbalsta paketes priekšlikumu, kas 
ietver dažādus finansiālos instrumentus par kopējo summu EUR 11,175 miljardi 
nākamo divu gadu laikā; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un augsto pārstāvi 
Catherine Ashton un Eiropas Ārējās darbības dienestu organizēt un koordinēt 
starptautisko līdzekļu devēju konferenci, kurai jānotiek pēc iespējas drīzāk, vēlams līdz 
2014. gada marta beigām, lai nodrošinātu papildu līdzekļus, kas palīdzētu Ukrainas 
valdībai pārvarēt šīs valsts pašreizējo finanšu un budžeta krīzi; 

8. aicina priekšsēdētāju apturēt visas politiskās attiecības ar Krievijas Valsts Domi un 
Federācijas Padomi līdz laikam, kamēr Krievijas spēki Ukrainā būs atgriezušies savās 
pastāvīgajās dislokācijas vietās saskaņā ar esošajiem nolīgumiem; 

9. atbalsta Eiropadomes lēmumu par vienpusīgu pasākumu pieņemšanu, kas Ukrainai dotu 
iespējas gūt būtisku izdevīgumu no priekšrocībām, tostarp pazeminātiem tarifiem un 
tarifu kvotu atvēršanas, ko nodrošina padziļinātā un vispusīgā brīvās tirdzniecības zona; 



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

LV

10. uzsver nepieciešamību nodrošināt energoapgādi Ukrainai un tām dalībvalstīm, kuras 
varētu skart iespējamie dabasgāzes un naftas produktu piegāžu pārtraukumi no 
Krievijas; 

11. atgādina, ka pašreizējās Ukrainas robežas garantēja Amerikas Savienotās Valstis, 
Krievijas Federācija un Apvienotā Karaliste Budapeštas memorandā par drošības 
garantijām, kad Ukraina atteicās no kodolieročiem un pievienojās Kodolieroču 
neizplatīšanas līgumam; atgādina arī Krievijas Federācijai, ka tā kopā ar abām 
nosauktajām valstīm minētajā dokumentā ir apņēmusies atturēties no ekonomiskas 
ietekmēšanas ar mērķi pakļaut savām interesēm Ukrainas to tiesību izmantošanu, kuras 
ir daļa no tās suverenitātes, un tādējādi iegūt jebkāda veida priekšrocības;

12. stingri nosoda Krieviju par to, ka tā neļāva EDSO militārajiem novērotājiem iebraukt 
Krimā; 

13. pauž dziļas bažas par ziņām, ka Krievijas karaspēks mīnē tiltu, kas savieno Krimas 
pussalu ar kontinentu, un aicina EDSO veikt šā smagā pārkāpuma izmeklēšanu un 
verifikāciju; atkārtoti uzsver Ukrainas nedalāmību un teritoriālo integritāti;

14. atkārtoti pauž aicinājumu ES institūcijām un dalībvalstīm izrādīt lielu pretimnākšanu 
Ukrainas sabiedrībai, jo īpaši tūlītēju vienošanos par bezvīzu režīmu; uzskata, ka vīzu 
nodeva ir tūlīt jāsamazina Ukrainas jaunatnei, kā arī jānostiprina sadarbība pētniecības 
jomā, jāpaplašina jauniešu apmaiņas programmas un jāpalielina stipendiju pieejamība;

15. pauž bažas par vismaz piecu Krimā bez vēsts pazudušo Ukrainas aktīvistu un žurnālistu 
likteni, kuri uzstājās pret Krievijas iebrukumu šajā pussalā;

16. atgādina, ka saskaņā ar Ukrainas Konstitūcijas 73. pantu jebkādas „Ukrainas teritorijas 
izmaiņas jāatrisina tikai ar visā Ukrainā rīkotu referendumu”, un brīdina, ka Krimas 
atdalīšanās uz vietēja referenduma pamata tiks uzskatīta par nelikumīgu; 

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, dalībvalstīm, Ukrainas prezidentam, Austrumu partnerības valstu un 
Krievijas Federācijas valdībām un parlamentiem, Euronest Parlamentārajai asamblejai 
un Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajām 
asamblejām.


