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B9-0281/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la lupta împotriva impunității pentru 
crimele de război din Ucraina
(2022/2655(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile și rapoartele sale anterioare referitoare la Ucraina și Rusia, în 
special cea din 1 martie 2022 referitoare la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei1, cea 
din 24 martie 2022 referitoare la necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a 
asigura securitatea alimentară în interiorul și în afara UE în contextul invaziei Ucrainei 
de către Rusia2, cea din 7 aprilie 2022 referitoare la concluziile reuniunii Consiliului 
European din 24-25 martie 2022, inclusiv cele mai recente evoluții ale războiului 
împotriva Ucrainei și sancțiunile UE împotriva Rusiei și punerea lor în aplicare3, și cea 
din 5 mai 2022 referitoare la impactul războiului împotriva Ucrainei asupra femeilor4,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și Pactul internațional cu 
privire la drepturile civile și politice,

– având în vedere Convenția ONU din 9 decembrie 1948 privind prevenirea și reprimarea 
crimei de genocid și Convenția de la Geneva privind protecția civililor în timp de război 
din 12 august 1949,

– având în vedere capitolul VII din Carta ONU (intitulat „Măsuri împotriva amenințărilor 
la adresa păcii, a încălcării păcii și a actelor de agresiune”),

– având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente 
crude, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984,

– având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI) din 17 iulie 
1998, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2002,

– având în vedere principiile de drept internațional recunoscute în Carta Tribunalului 
Nürnberg și în hotărârea Tribunalului (principiile de la Nürnberg) elaborate de Comisia 
de drept internațional a ONU, care stabilesc ce anume constituie o crimă de război,

– având în vedere Actul final de la Helsinki și documentele ulterioare,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Memorandumul de la 
Budapesta privind garanțiile de securitate, documentul de la Viena și protocoalele 
adiționale la acesta,

– având în vedere Cadrul ONU de analiză a crimelor de atrocitate, elaborat de Biroul 
consilierilor speciali ai Secretarului General al ONU pentru prevenirea genocidului și 

1 JO C 125, 18.3.2022, p. 2.
2 Texte adoptate, P9_TA(2022)0099.
3 Texte adoptate, P9_TA(2022)0121.
4 Texte adoptate, P9_TA(2022)0206.
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pentru responsabilitatea de a proteja,

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a ONU din 2 martie 2022 referitoare la 
agresiunea împotriva Ucrainei și Rezoluția din 24 martie 2022 referitoare la 
consecințele umanitare ale agresiunii împotriva Ucrainei,

– având în vedere rezoluția ONU adoptată de Consiliul pentru Drepturile Omului la 4 
martie 2022 privind situația drepturilor omului în Ucraina ca urmare a agresiunii ruse, 
prin care Consiliul a decis să instituie o comisie internațională independentă de anchetă,

– având în vedere decizia Curții Internaționale de Justiție a ONU din 16 martie 2022,

– având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2017 referitoare la abordarea încălcărilor 
drepturilor omului în contextul crimelor de război și crimelor împotriva umanității, 
inclusiv genocidul5,

– având în vedere declarațiile privind Ucraina ale liderilor Parlamentului European din 16 
și 24 februarie 2022,

– având în vedere Declarația de la Versailles din 11 martie 2022,

– având în vedere declarația Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, făcută în numele UE la 4 aprilie 2022, cu privire la atrocitățile 
ruse comise în Bucea și în alte orașe ucrainene,

– având în vedere declarația din 5 aprilie 2022 a Secretarului General al ONU, António 
Guterres,

– având în vedere declarația procurorului CPI, Karim A.A. Khan QC, din 2 martie 2022, 
intitulată „Situația din Ucraina: Primirea de sesizări din partea a 39 de state părți și 
deschiderea unei anchete”,

– având în vedere deciziile luate de Consiliu privind sancțiunile și măsurile restrictive 
împotriva Rusiei, care includ măsuri diplomatice, măsuri restrictive individuale, cum ar 
fi înghețarea activelor și restricții de călătorie, restricții privind relațiile economice cu 
Crimeea și Sevastopol și cu zonele necontrolate de guvern din Donețk și Lugansk, 
sancțiuni economice, restricții privind libertatea mass-media și restricții privind 
cooperarea economică,

– având în vedere raportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
din 13 aprilie 2022 privind încălcările dreptului internațional umanitar și ale legislației 
internaționale privind drepturile omului, crimele de război și crimele împotriva 
umanității comise în Ucraina începând cu 24 februarie 2022,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât crima de genocid, crimele împotriva umanității și crimele de război, cunoscute 
și sub numele de „crime de atrocitate”, sunt cele mai grave crime împotriva umanității; 
întrucât comunitatea internațională are responsabilitatea de a preveni producerea 

5 JO C 334, 19.9.2018, p. 69.
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crimelor de atrocitate; întrucât, atunci când se petrec astfel de crime, ele nu trebuie 
lăsate nepedepsite și trebuie să se asigure urmărirea penală efectivă, cinstită și rapidă a 
autorilor lor, la nivel național sau internațional și în conformitate cu principiul 
complementarității;

B. întrucât responsabilitatea, justiția, statul de drept și combaterea impunității reprezintă 
elementele esențiale care stau la baza eforturilor de pace și a soluționării conflictelor, a 
reconcilierii și a reconstrucției; întrucât CPI joacă un rol esențial în combaterea 
impunității, în restaurarea păcii și în asigurarea accesului la justiție al victimelor; 
întrucât sistemul de despăgubire a victimelor pentru crimele ce țin de competența Curții 
face din CPI o instituție judiciară unică la nivel internațional;

C. întrucât, în noiembrie 2016, Rusia a decis să își retragă semnătura de pe Statutul de la 
Roma; întrucât Ucraina nu este stat parte la Statutul de la Roma, dar și-a exercitat de 
două ori prerogativele pentru a accepta jurisdicția CPI asupra crimelor în temeiul 
Statutului de la Roma care se bănuiește că au loc pe teritoriul său, în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (3) din statut;

D. întrucât atrocitățile comise de trupele rusești au atins un nou nivel de josnicie duminică, 
3 aprilie 2022, când au fost descoperite corpuri de civili, bărbați și femei, aruncate pe 
străzile din Bucea, un oraș inaccesibil armatei ucrainene timp de aproape o lună; 
întrucât procurorul general ucrainean a identificat mii de cazuri de crime de război care 
să bănuiește că ar fi fost comise de Rusia pe întreg teritoriul Ucrainei, inclusiv jafuri, 
omoruri, tortură și violuri; întrucât aceste fapte justifică clar înființarea unei comisii 
internaționale care să investigheze toate crimele comise de forțele armate ruse de la 
începutul războiului;

E. întrucât armata rusă continuă bombardamentele și atacurile aeriene la întâmplare asupra 
zonelor rezidențiale și a infrastructurilor civile, precum spitale, școli și creșe, care au 
dus la distrugerea completă a orașelor Mariupol, Volnovaha și a multor alte orașe și sate 
din toată Ucraina; întrucât există, de asemenea, zvonuri că forțele armate ruse au comis 
încălcări ale legii de război împotriva civililor din regiunile Cernigov, Herson, Harkov 
și Kiev și din jurul acestora, inclusiv cazuri de violuri repetate, execuții sumare și 
jefuire a unor bunuri civile, ca alimentele și hainele;

F. întrucât, la 2 martie 2022, procurorul CPI a anunțat că a deschis o anchetă privind 
situația din Ucraina pe baza sesizărilor primite de la statele părți6;

G. întrucât, la 5 aprilie 2022, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, 
Slovacia, Spania, Suedia, Elveția și Ucraina și-au declarat toate intenția de a începe 
anchete privind crimele de război comise în timpul războiului de agresiune rusesc din 

6 La 1 martie 2022, biroul său a primit o sesizare de la statul parte Republica Lituania. La 2 martie 2022, 
următorul grup coordonat de state părți a prezentat o sesizare comună: Republica Albania, Uniunea Australiană, 
Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Canada, Republica Columbia, Republica Costa Rica, 
Republica Croația, Republica Cipru, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Estonia, Republica 
Finlanda, Republica Franceză, Georgia, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Ungaria, Islanda, 
Irlanda, Republica Italiană, Republica Letonia, Principatul Liechtenstein, Marele Ducat al Luxemburgului, 
Republica Malta, Noua Zeelandă, Regatul Norvegiei, Regatul Țărilor de Jos, Republica Polonă, Republica 
Portugheză, România, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Confederația 
Elvețiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
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2022 împotriva Ucrainei, invocând principiul jurisdicției universale;

H. întrucât raportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa din 13 aprilie 
2022 a ajuns la concluzia că „misiunea nu este în măsură să determine clar dacă atacul 
rus asupra Ucrainei în sine poate fi considerat un atac generalizat sau sistematic 
îndreptat împotriva unei populații civile. Totuși, crede că anumite tipare de acte violente 
care încalcă [dreptul internațional al drepturilor omului] s-au înregistrat de mai multe 
ori în cursul conflictului”;

I. întrucât nu poate exista impunitate pentru crima de agresiune, săvârșită pe scară largă 
împotriva Ucrainei;

J. întrucât CPI nu are în prezent competența de a ancheta și, în funcție de situație, de a 
urmări penal crima de agresiune comisă pe teritoriul Ucrainei; întrucât acest neajuns ar 
trebui remediat prin înființarea unui tribunal internațional special, care să fie mandatat 
să ancheteze și să urmărească penal presupusele crime de agresiune comise împotriva 
Ucrainei de liderii politici, comandanții militari și aliații Rusiei;

1. își exprimă revolta și indignarea față de atrocitățile raportate, inclusiv violarea și 
executarea civililor, strămutarea forțată, jefuirea și atacarea infrastructurii civile, precum 
spitalele, unitățile medicale, școlile, adăposturile și ambulanțele, precum și împușcarea 
civililor care încearcă să fugă din zonele de conflict prin coridoarele umanitare 
convenite în prealabil prin acordul forțelor armate ruse într-o serie de orașe ucrainene 
ocupate, precum Bucea și Irpin;

2. reamintește angajamentul UE de a acționa pe scena internațională în numele principiilor 
din care s-a inspirat când a fost creată, printre care democrația, statul de drept și 
respectarea drepturilor omului, promovând totodată, în acest demers, principiile Cartei 
ONU și ale dreptului internațional; reafirmă, în acest context, că cercetarea încălcărilor 
grave ale drepturilor omului, care pot fi încadrate în categoria crimelor împotriva 
umanității, precum și a încălcărilor dreptului internațional umanitar, care prin gravitatea 
lor pot fi considerate crime de război, și tragerea la răspundere a vinovaților ar trebui să 
aibă o importanță capitală pentru UE;

3. reafirmă că este de importanță fundamentală ca toate statele să adere la Statutul de la 
Roma; invită statele care nu au făcut încă acest lucru să ratifice Statutul de la Roma, 
Acordul privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale și amendamentele 
de la Kampala la Statutul de la Roma, pentru ca cei vinovați să poată fi trași la 
răspundere mai ușor;

4. ia act cu mâhnire de retragerea unor state părți din Statutul de la Roma; subliniază că 
deși Rusia și-a retras semnătura de pe Statutul de la Roma în 2016 principiul jurisdicției 
universale se aplică în continuare;

5. insistă ca cei care au comis crime de război și alte încălcări grave ale drepturilor, 
precum și oficialii guvernamentali și comandanții militari responsabili să fie trași la 
răspundere; sprijină întru totul ancheta lansată de procurorul CPI privind crimele de 
război și crimele împotriva umanității, precum și munca Comisiei de anchetă a Oficiului 
Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului;
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6. își exprimă sprijinul nestrămutat față de decizia procurorului CPI de a deschide o 
anchetă privind presupuse crime de război și crime împotriva umanității comise în 
Ucraina și subliniază importanța unor acțiuni și progrese rapide pentru a obține dovezile 
necesare; constată, în plus, că intensificarea activității Parchetului atrage după sine o 
nevoie mai mare de informații, de participare a victimelor și de alte funcții esențiale; 
invită statele membre să pună umărul mai susținut pentru a sprijini CPI cu noi resurse 
care să-i permită să desfășoare anchete și urmăriri penale exploatându-și la maximum 
posibilitățile, de exemplu, permițând misiunii de consiliere a Uniunii Europene în 
Ucraina să ajute la strângerea probelor; subliniază, cu toate acestea, importanța 
coordonării între diferiții actori, inclusiv organizațiile societății civile și ONU, pentru a 
face tot ce este omenește posibil pentru anchetare și colectarea probelor;

7. subliniază că există o legătură între impunitatea de care a beneficiat Rusia pentru 
încălcările anterioare, săvârșite în special în Crimeea în 2014 și Georgia în 2009, și 
încălcările pe care le-a comis și le comite acum în Ucraina;

8. cere instituțiilor UE și statelor membre să ia toate măsurile necesare în cadrul 
instituțiilor și procedurilor internaționale și la CPI sau alte tribunale sau instanțe 
internaționale competente pentru a urmări în justiție acțiunile lui Vladimir Putin și 
Aleksandr Lukașenko drept crime de război și crime împotriva umanității și să participe 
activ la anchetarea lor; mai cere și ca aceste anchete și urmărirea penală ulterioară să se 
aplice și întregului personal al forțelor armate ruse și persoanelor implicate în crime de 
război;

9. consideră inspirată propunerea Comisiei din 25 aprilie 2022 de a extinde mandatul și 
funcțiile operaționale ale Eurojust legat de colectarea, analizarea, conservarea și 
transmiterea de probe în sprijinul anchetelor și urmăririlor penale privind principalele 
crime internaționale, îndeosebi genocidul, crimele împotriva umanității, crimele de 
război și infracțiunile conexe7; invită Comisia și Consiliul să accepte poziția 
Parlamentului că mandatul Eurojust ar trebui extins, cuprinzând și crimele de agresiune, 
a patra infracțiune prevăzută în Statutul de la Roma; invită Eurojust să se prevaleze de 
aceste noi competențe pentru a ajuta autoritățile competente ale statelor membre să 
analizeze probele astfel încât să poată fi admise după aceea în instanțe naționale sau 
internaționale sau în mecanisme echivalente; subliniază că lărgirea mandatului ar trebui 
însoțită de o majorare adecvată a finanțării pentru Eurojust;

10. subliniază că UE și statele sale membre trebuie să se folosească din plin de capacitățile 
și căile legale disponibile pentru a-i trage la răspundere pe autorii crimelor de război; 
felicită, în acest sens, Europol pentru disponibilitatea arătată de a sprijini o echipă 
comună de anchetă și o roagă să coopereze strâns cu Eurojust, dacă i se solicită 
colaborarea; în acest context, îndeamnă Comisia să își intensifice eforturile și să facă să 
avanseze negocierile cu țările terțe pentru semnarea unor acorduri internaționale care să 
permită Europol să primească și să transmită date personale, sub rezerva unor garanții 
adecvate de protecție a datelor;

7 Propunere a Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește colectarea, 
păstrarea și analizarea probelor referitoare la genocid, la crime împotriva umanității și la crime de război în 
cadrul Eurojust (COM(2022)0187).
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11. reamintește că principiul jurisdicției universale urmărește să evite impunitatea 
criminalilor de război, permițând tuturor statelor să își îndeplinească datoria de a-i 
urmări penal și de a-i pedepsi pe făptași; consideră că este important să se ofere 
autorităților polițienești și judiciare din statele membre instrumente adecvate care să le 
permită efectiv să strângă probele necesare pentru condamnarea criminalilor de război; 
subliniază mai cu seamă propunerile de ordine europene de divulgare a probelor 
electronice și de păstrare a probelor electronice8, care vor ușura și accelera accesul 
transfrontalier la probe în acțiunile penale, și cere să se încheie rapid negocierile pe 
această temă, care trenează de mult timp;

12. subliniază cât de importante sunt controalele la frontierele externe, utilizând la 
maximum sistemele informatice disponibile la scară largă ale UE, și înregistrarea 
refugiaților care intră pe teritoriul UE pentru ca criminalii de război să nu poată trece 
neobservați și să nu poată fi asimilați cu adevărații refugiați; este convins că reforma în 
curs a cadrului juridic al UE privind schimbul de informații între autoritățile de 
impunere a legii va accelera compilarea informațiilor relevante referitoare la criminalii 
de război în bazele de date ale poliției din diferite state membre;

13. ia la cunoștință măsurile mai stricte de supraveghere și monitorizare introduse de 
Interpol față de Rusia ca reacție la invadarea Ucrainei; înțelege că schimburile de date 
prin Interpol pot contribui la anchetarea crimelor de război; regretă totuși că Statutul 
Interpolului nu prevede posibilitatea de a suspenda calitatea de membru și invită 
Interpolul să suspende cel puțin accesul Biroului național central al Rusiei la bazele sale 
de date;

14. invită autoritățile ucrainene să ratifice Statutul de la Roma, care a fost semnat de 
Ucraina în 2000; îi cere, de asemenea, președintelui Zelenski să semneze Legea nr. 
2689 privind modificarea anumitor acte legislative pentru aplicarea dreptului 
internațional penal și umanitar, adoptată de Rada ucraineană în mai 2021 și care va 
alinia legislația națională a Ucrainei la dreptul internațional;

15. roagă Comisia și statele membre să sprijine autoritățile ucrainene și să încurajeze 
Ucraina să îndeplinească principalele criterii de referință pentru combaterea impunității 
în cazul crimelor internaționale grave, inclusiv al crimelor de război și al crimelor 
împotriva umanității;

16. consideră binevenite pachetele de sancțiuni împotriva Rusiei și subliniază că ele trebuie 
implementate integral și efectiv de întreaga UE și de aliații internaționali ai UE în regim 
de prioritate;

17. apreciază și respectă nespus munca și devotamentul societății civile ucrainene, inclusiv 
munca sa de documentare a încălcărilor în curs din Ucraina și lupta pe care o duce 
împotriva impunității în Ucraina;

Tribunalul internațional special pentru pedepsirea crimei de agresiune

18. invită instituțiile UE, în special Comisia, să sprijine crearea fără întârziere a unui temei 

8 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ordinele europene de divulgare și 
de păstrare a probelor electronice în materie penală, COM(2018)0225.
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juridic adecvat, cu sprijinul forurilor multilaterale consacrate, precum ONU, pentru a 
permite înființarea unui tribunal internațional special pentru pedepsirea crimei de 
agresiune comise împotriva Ucrainei de liderii politici și comandanții militari ai Rusiei 
și aliații săi; invită instituțiile UE, în special Comisia, să pună la bătaie, cât mai curând 
posibil, toate resursele umane și bugetare necesare, precum și sprijinul administrativ, de 
anchetă și logistic necesar pentru înființarea acestui tribunal;

19. face un apel către instituțiile UE, în special Comisia, să solicite sprijin politic din partea 
partenerilor și organizațiilor internaționale care gândesc la fel, în special din partea 
Adunării Generale a ONU, pentru înființarea acestui tribunal;

°

° °

20. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, precum și 
Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.


