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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków 
UE-Rosja
(2014/2841(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, 
Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy,

– uwzględniając konkluzje ze specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie 
Ukrainy w dniu 30 sierpnia 2014 r.,

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że działania Rosji stanowią naruszenie prawa międzynarodowego 
i międzynarodowych zobowiązań Rosji wynikających z Karty Narodów 
Zjednoczonych, aktu końcowego OBWE z Helsinek i memorandum z Budapesztu 
w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy,

1. ponownie wyraża pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej 
Ukrainy; 

2. wzywa prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina do zaprzestania udzielania 
jakiegokolwiek wsparcia separatystom zajmującym wschodnią część Ukrainy, do 
wycofania wszystkich nielegalnych oddziałów z terytorium Ukrainy, do uwolnienia 
jeńców wojennych oraz do ścisłego przestrzegania planu zawieszenia broni, który 
stanowi najlepszy wariant umożliwiający unormowanie sytuacji i dążenie do pokoju;

3. wzywa misję obserwacyjną ONZ ds. praw człowieka, specjalną misję obserwacyjną 
OBWE oraz inne organizacje działające na rzecz praw człowieka do aktywnego 
obserwowania sytuacji na pogrążonych w konflikcie obszarach w pobliżu granicy 
ukraińskiej, tak aby zapobiec zbrodniom wojennym i innym poważnym naruszeniom 
praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

4. uważa, że Unia Europejska powinna zachować jedność w sprawie nowego pakietu 
sankcji;

5. odnotowuje nowe decyzje rosyjskiego koncernu gazowego Gazprom dotyczące 
ograniczenia dostaw gazu dla niektórych państw członkowskich oraz uważa, że kraje 
europejskie otrzymujące gaz rosyjski przez terytorium Ukrainy muszą przyjąć, przy 
wsparciu Komisji, wszelkie możliwe środki przygotowujące na decyzję o przerwaniu 
dostaw gazu;

6. odnotowuje środki wyjątkowe przyjęte przez Komisję w celu stabilizacji unijnych 
rynków produktów rolnych i spożywczych, uważa jednak, że należy uczynić o wiele 
więcej, aby złagodzić skutki rosyjskich restrykcji importowych w państwach 
członkowskich, które zostały nimi najbardziej dotknięte, w szczególności w państwach 
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bałtyckich; wzywa do solidarności w UE oraz zwraca się do Komisji o udzielenie 
specjalnego wsparcia na rzecz sektora rolnictwa w państwach członkowskich, które 
najbardziej ucierpiały;

7. wzywa UE i państwa członkowskie do zapewnienia wszelkiego możliwego wsparcia 
i niezbędnego doradztwa technicznego Ukrainie, w szczególności w związku 
z przygotowaniami do zbliżających się październikowych wyborów krajowych, 
przyjęciem środków służących rozwiązaniu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, 
wdrożeniem rządowego programu reform oraz przyspieszeniem budowy potencjału 
cywilnego;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, Komisji, państwom 
członkowskim, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy oraz rządowi 
i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.


