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B9-0200/2022

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropadomes 2022. gada 24. un 25. marta sanāksmes 
secinājumiem, tostarp par jaunākajiem notikumiem saistībā ar karu Ukrainā un ES 
sankcijām pret Krieviju, un to īstenošanu
(2022/2560(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju un Ukrainu un jo īpaši 2021. gada 
16. decembra rezolūciju par stāvokli pie Ukrainas robežas un Ukrainas teritorijās, kuras 
okupējusi Krievija1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta vadītāju 2022. gada 16. un 24. februāra paziņojumus par 
Ukrainu,

– ņemot vērā ES vārdā sniegto Augstā pārstāvja 2022. gada 24. februāra deklarāciju par 
Krievijas Federācijas bruņoto spēku iebrukumu Ukrainā,

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētājas 2022. gada 
24. februāra paziņojumus par bezprecedenta un neprovocēto Krievijas militāro agresiju 
pret Ukrainu,

– ņemot vērā Ukrainas prezidenta un Komisijas priekšsēdētājas nesenos paziņojumus par 
stāvokli Ukrainā,

– ņemot vērā G7 valstu 2022. gada 24. februāra paziņojumu,

– ņemot vērā 2022. gada 11. marta Versaļas deklarāciju,

– ņemot vērā Eiropadomes 2022. gada 24. un 25. marta sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētājas paziņojumus par 
zvērībām, kas galvenokārt atklātas atbrīvotajās Kijivas ziemeļrietumu piepilsētās, jo īpaši 
Bučā un Irpiņā,

– ņemot vērā 1994. gada Budapeštas memorandu par drošības garantijām,

– ņemot vērā Nirnbergas principus, kurus izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Starptautisko tiesību komisija un kuri nosaka, kas ir kara noziegums,

– ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas 1998. gada 17. jūlija Romas statūtus,

– ņemot vērā Eiropadomes 2022. gada 24. februāra secinājumus,

– ņemot vērā ANO Statūtus,

– ņemot vērā 1975. gada 1. augusta Helsinku Nobeiguma aktu un tā turpmākos 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0515.
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dokumentus,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā saskaņā ar ANO Statūtiem un starptautisko tiesību principiem visām valstīm ir 
vienādas tiesības uz suverenitāti un tās savās starptautiskajās attiecībās atturas no spēka 
draudiem vai tā lietošanas pret jebkuras valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko 
neatkarību;

B. tā kā 2022. gada 21. februārī Krievijas Federācija vienpusēji atzina to teritoriju 
neatkarību, kuras kontrolē Krievijas atbalstītie separātistu spēki Ukrainas Doneckas un 
Luhanskas reģionu daļās, un ar to faktiski pārtrauca Minskas vienošanos;

C. tā kā Krievijas Federācija 2022. gada 24. februārī uzsāka neprovocētu un nepamatotu 
iebrukumu Ukrainā;

D. tā kā militārā agresija pret Ukrainu tika uzsākta arī no nelikumīgi okupētās Krimas 
teritorijas un separātiskajām teritorijām Luhanskā un Doneckā, kā arī no gaisa un 
sauszemes spēku bāzēm Baltkrievijā, lai īstenotu sauszemes ofensīvu, raķešu 
uzbrukumus un gaisa spēku kampaņu pret Ukrainu;

E. tā kā Ukraina līdz šim ir izrādījusi nepieredzēta līmeņa pretošanos un noturību un nav 
ļāvusi Krievijai spēt sasniegt tās sākotnējo kara mērķi, proti, okupēt visu valsti;

F. tā kā ES ir izveidojusi efektīvu mehānismu, lai no savām dalībvalstīm piegādātu Ukrainai 
ieročus;

G. tā kā ES, reaģējot uz Krievijas Federācijas agresiju un iebrukumu, ir pieņēmusi četras 
pret to vērstu sankciju paketes; tā kā šīs sankcijas ietver individuālas sankcijas, 
finansiālus pasākumus, ekonomiskās sankcijas, plašsaziņas līdzekļu ierobežojumus, 
diplomātiskus pasākumus un ierobežojumus, ko piemēro attiecībām ar Doneckas un 
Luhanskas apgabaliem, kurus nekontrolē valdība; tā kā pašreizējās ekonomisko sankciju 
nepilnības mazina sankciju efektivitāti un palīdz Krievijai finansēt tās iebrukumu 
Ukrainā; tā kā līgumus, kas noslēgti pirms sankciju stāšanās spēkā, joprojām var izpildīt;

H. tā kā 2020. gadā vien ES dalībvalstis Krievijai nosūtīja vairāk nekā 64 miljardus EUR 
maksājumos par fosilo kurināmo; tā kā šobrīd ES Krievijai maksā vairāk nekā 
600 miljonus EUR dienā par fosilā kurināmā piegādi, kas gadā veido līdz 
220 miljardiem EUR jeb summu, kura atbilst trīskāršam Krievijas gada budžetam 
aizsardzības jomā;

I. tā kā ietekme uz ES ekonomisko izaugsmi, ko radītu aizliegums importēt fosilo kurināmo 
no Krievijas, saskaņā ar aplēsēm atbilstu zaudējumiem mazāk nekā 3 % no IKP apmērā, 
savukārt iespējamie Krievijas ekonomikas zaudējumi tajā pašā laikposmā sasniegtu 30 % 
no IKP un būtu līdzeklis Krievijas agresijas apturēšanai;

J. tā kā 2022. gada 10. martā Eiropadome norādīja, ka Ukraina ir iesniegusi pieteikumu, lai 
kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti, secināja, ka Padome ir rīkojusies ātri, un aicināja 
Komisiju iesniegt atzinumu par šo pieteikumu saskaņā ar attiecīgajiem Līgumu 
noteikumiem; tā kā Eiropadome noslēgumā secināja, ka ES tikmēr un nekavējoties vēl 



PE719.485v01-00 4/6 RE\1253649LV.docx

LV

vairāk stiprinās saistības un partnerību, lai atbalstītu Ukrainu ceļā uz Eiropu, un uzsvēra, 
ka Ukraina pieder mūsu Eiropas saimei;

K. tā kā tiek aizvien vairāk ziņots par Krievijas nežēlīgajiem noziegumiem pret 
civiliedzīvotājiem, arī nāvessodu izpildi, izvarošanu, aizvešanu ar varu un nolaupīšanu; 
tā kā atbrīvotajās Bučas un Irpiņas pilsētās Kijivas pievārtē ir atklāti masu kapi, kuros 
atrodas arī civiliedzīvotāju līķi — nogalināti ar tuvu šāvienu, rokas sasietas aiz muguras;

L. tā kā Starptautiskās Krimināltiesas galvenais prokurors ir uzsācis tiesas izmeklēšanu par 
situāciju Ukrainā, pamatojoties uz iespējamiem kara noziegumiem un noziegumiem pret 
cilvēci;

M. tā kā kopš kara sākuma Ukrainu ir pametuši vairāk nekā 4 miljoni cilvēku, meklējot 
patvērumu galvenokārt Polijā, Rumānijā, Ungārijā, Slovākijā un Moldovas Republikā; tā 
kā Ukrainas iekšzemē pārvietoto personu skaits ir gandrīz 6,5 miljoni;

N. tā kā teju 500 starptautisku uzņēmumu un korporāciju ir izvēlējušies pārtraukt savu 
darbību Krievijā vai pilnībā izstāties no Krievijas tirgus; tā kā daži no tiem, kas sākotnēji 
nolēma palikt, saskārās ar patērētāju boikotu, kas tad tiem lika mainīt savu lēmumu,

1. atkārtoti pauž visstingrāko nosodījumu par Krievijas Federācijas nelikumīgo, 
neprovocēto un nepamatoto militāro agresiju pret Ukrainu un iebrukumu Ukrainā, kā arī 
Baltkrievijas iesaistīšanos šajā agresijā;

2. prasa Krievijas Federācijai nekavējoties izbeigt visas militārās darbības Ukrainā, bez 
nosacījumiem izvest visus militāros un paramilitāros spēkus un militāro ekipējumu no 
visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un pilnībā ievērot Ukrainas teritoriālo 
integritāti, suverenitāti un neatkarību tās starptautiski atzītajās robežās;

3. visstingrākajā veidā nosoda civiliedzīvotāju slaktiņu, ko veikuši Krievijas spēki Bučā, 
Irpiņā un citās pilsētās; prasa, lai atbildīgie tiktu saukti pie atbildības; prasa veikt 
neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu;

4. uzsver, ka militārā agresija un iebrukums ir nopietns starptautisko tiesību, jo īpaši ANO 
Statūtu, pārkāpums, un aicina Krievijas Federāciju atsākt pildīt ANO Drošības padomes 
pastāvīgās locekles pienākumus miera un drošības uzturēšanā un ievērot saistības, ko tā 
uzņēmusies saskaņā ar Helsinku Nobeiguma aktu, Parīzes Hartu jaunai Eiropai un 
Budapeštas memorandu; uzskata, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir uzbrukums ne tikai 
suverēnai valstij, bet arī Eiropā noteiktajiem sadarbības un drošības principiem un 
mehānismam, kā arī noteikumos balstītai starptautiskajai kārtībai, kā tā noteikta ANO 
Statūtos;

5. atkārtoti norāda, ka ir jāturpina un jāpastiprina ieroču piegāde, lai Ukraina varētu sevi 
efektīvi aizstāvēt; atzinīgi vērtē Eiropas Miera mehānisma efektīvo izmantošanu šajā 
saistībā; aicina dalībvalstis palielināt mehānisma budžetu;

6. prasa izveidot drošus humanitāros koridorus, lai evakuētu civiliedzīvotājus, kuri bēg no 
bombardēšanas, un stiprināt ES humānās palīdzības tīklus Ukrainā (cita starpā attiecībā 
uz degvielu, pārtiku, zālēm, dzeramā ūdens piegādi, enerģijas ģeneratoriem un mobilajām 
nometnēm); ierosina Komisijai ieviest vienādranga atbalsta shēmas Ukrainai, lai 
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palielinātu palīdzības efektivitāti;

7. aicina atvērt zaļos zemes koridorus, lai Ukrainā ievestu visu, kas vajadzīgs 
lauksaimnieciskās ražošanas palielināšanai (piemēram, pesticīdus un mēslošanas 
līdzekļus), un izvestu no Ukrainas visus lauksaimniecības produktus, kurus joprojām var 
eksportēt;

8. prasa nekavējoties noteikt Krievijas naftas, ogļu un kodoldegvielas embargo; atkārtoti 
aicina pēc iespējas drīz noteikt gāzes embargo; prasa ES nekavējoties strādāt pie tā, lai 
novērstu savu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā; atkārtoti uzsver, ka ES nedrīkst būt 
līdzdalīga Krievijas kara finansēšanā; aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai mazinātu jebkādu iespējamo kaitējumu Eiropas ekonomikai, ko radītu embargo;

9. atgādina, ka pēc embargo ieviešanas Krievijas bankas un finanšu iestādes, kas iesaistītas 
naftas, ogļu un gāzes tirdzniecībā, būtu jāatslēdz no SWIFT sistēmas;

10. pieprasa, lai sankcijas pret Baltkrieviju atbilstu sankcijām, kas ieviestas pret Krieviju, lai 
novērstu jebkādas nepilnības, kas ļauj V. Putinam sankciju apiešanai izmantot 
A. Lukašenko atbalstu;

11. pieprasa ieviest sekundāras sankcijas pret visām struktūrām ES un trešās valstīs, kuras 
palīdz Krievijas un Baltkrievijas režīmiem apiet sankcijas;

12. prasa jaunajā sankciju paketē iekļaut aizliegumu veikt kravas autopārvadājumus no un uz 
Krievijas un Baltkrievijas teritorijām un aizliegumu Krievijas kuģiem ienākt ES ostās; 
ierosina eksporta aizliegumu attiecināt arī uz piegādēm, par kurām noslēgti līgumi pirms 
sankciju stāšanās spēkā, bet kuras vēl nav pilnībā izpildītas;

13. atkārtoti pauž viedokli, ka sankcijas būtu jāatceļ tikai tad, kad Ukrainas teritoriju ir atstājis 
pēdējais Krievijas un Krievijas atbalstīto okupācijas spēku karavīrs un kad ir noslēgta 
vienošanās ar Ukrainas konstitucionālo valdību;

14. uzsver, ka ES reakcijai un politiskajai iesaistei jābūt tādai, lai varētu stāties pretī 
naidīgajam izaicinājumam, un jāatbilst pūlēm, ko pieliek mūsu līdzīgi domājošie 
Ukrainas partneri, kas cīnās par un ziedojas Eiropas vērtībām un principiem, kuri sniedzas 
tālāk par ES robežām tās pašreizējā sastāvā;

15. atzinīgi vērtē Eiropadomes Versaļas deklarāciju, kurā paziņots, ka Ukraina ir mūsu 
Eiropas saimes locekle; atkārtoti norāda, ka pēc Ukrainas oficiālā pieteikuma dalībai ES 
iesniegšanas ES iestādēm būtu jāstrādā pie tā, lai Ukrainai tiktu nekavējoties piešķirts 
kandidātvalsts statuss, jo tas būtu skaidrs politisks signāls par mūsu apņemšanos, kā arī 
palīdzētu nepieļaut, ka Ukrainas un tās iedzīvotāju leģitīmās cerības kļūst par upuri 
naidīgajām Krievijas prasībām, ar ko tie pašlaik saskaras; turklāt vēlreiz norāda, ka 
iestādēm būtu jāstrādā, lai panāktu Ukrainas paātrinātu integrāciju vienotajā tirgū saskaņā 
ar formulu “viss, izņemot iestādes” un ievērojot asociācijas nolīguma pamatprincipus;

16. aicina sākt darbu pie Maršala plānam līdzīga fonda ar mērķi atjaunot Ukrainu pēc kara, 
sākt vērienīgu ieguldījumu programmu un atraisīt Ukrainas izaugsmes potenciālu; 
uzskata, ka tam vajadzētu būt dāsnam fondam un tas cita starpā būtu jāfinansē Eiropas 
Savienībai un tās dalībvalstīm, ar līdzekļu devēju iemaksām un Krievijas kompensācijām 
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par kara postījumiem, kā arī ar Krievijas aktīviem, kas konfiscēti, piemērojot sankcijas 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

17. atkārtoti aicina novērst enerģētisko atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, dažādojot 
energoavotus, cita starpā izvēršot sašķidrinātās dabasgāzes termināļus un piegādes 
maršrutus, nodalot gāzes uzglabāšanu, palielinot energoefektivitāti un paātrinot 
pārkārtošanos uz tīru enerģiju; prasa sākt darbu pie gāzes savienības izveides, kas 
balstītos uz dalībvalstu kopīgiem gāzes iepirkumiem;

18. pauž sašutumu par Krievijas Federācijas pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā un 
civilās infrastruktūras — cita starpā slimnīcu, neatliekamās medicīniskās palīdzības 
transportlīdzekļu, skolu, bērnudārzu un patversmju — neselektīvo apšaudi, kā arī par 
zaudētajām dzīvībām un cilvēku ciešanām, ko izraisījusi Krievijas agresija;

19. prasa ES iestādēm veikt visus nepieciešamos pasākumus starptautiskajās iestādēs un 
procesos un Starptautiskajā Krimināltiesā vai citos attiecīgos starptautiskos tribunālos vai 
tiesās, lai V. Putina un A. Lukašenko darbības juridiski kvalificētu kā kara noziegumus 
un noziegumus pret cilvēci, un aktīvi piedalīties to izmeklēšanā un kriminālvajāšanā;

20. prasa izveidot īpašu ANO tribunālu attiecībā uz noziegumiem Ukrainā; uzskata, ka būtu 
lietderīgi izmantot starptautisko, objektīvo un neatkarīgo mehānismu, lai palīdzētu 
jebkādā starptautiskā izmeklēšanu par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem;

21. atbalsta Ukrainas varas iestāžu aicinājumu ANO Drošības padomei nekavējoties veikt 
pasākumus, lai demilitarizētu Čornobiļas kodolelektrostacijas slēgto zonu un atļautu 
Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai nekavējoties pārņemt pilnīgā kontrolē 
kodolspēkstacijas objektu, lai novērstu Čornobiļas kodolkatastrofas atkārtošanās risku;

22. aicina dalībvalstis izraidīt no savām valstīm Krievijas vēstniekus un pēc iespējas 
samazināt Krievijas diplomātisko klātbūtni;

23. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, 
Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijai, 
Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, Ukrainas prezidentam, 
valdībai un parlamentam, kā arī Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un 
parlamentam.


