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B9-0438/2022

Resolutie van het Europees Parlement over de escalatie door Rusland van zijn 
aanvalsoorlog tegen Oekraïne
(2022/2851(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne en Rusland,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

– gezien de Verdragen van Den Haag,

– gezien het Verdrag van Genève en de bijbehorende aanvullende protocollen,

– gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

– gezien de conclusies van de Europese Raad over Oekraïne van 30 mei 2022,

– gezien de verslagen van de commissaris voor de mensenrechten van het Oekraïense 
parlement,

– gezien de verklaring van 28 september 2022 van de hoge vertegenwoordiger namens de 
Europese Unie,

– gezien de verklaring van 29 september 2022 van de hoge vertegenwoordiger namens de 
Europese Unie over de illegale schijnreferenda van Rusland in de regio’s Donetsk, 
Cherson, Loehansk en Zaporizja,

– gezien de persverklaring van Commissievoorzitter Von der Leyen van 29 september 
2022 over een nieuw pakket beperkende maatregelen tegen Rusland,

– gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie van 22 
september 2022 over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Russische Federatie op 24 februari 2022 zonder aanleiding een 
ongerechtvaardigde en illegale aanvalsoorlog tegen Oekraïne is begonnen; overwegende 
dat Rusland zijn oorlog in Oekraïne escaleert; overwegende dat de Russische dictator 
Vladimir Poetin bedreigingen heeft geuit tegen landen die Oekraïne steunen, waaronder 
EU-lidstaten;

B. overwegende dat Rusland van 23 tot 27 september 2022 schijnreferenda heeft gehouden 
over de annexatie van de bezette oblasten Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja; 
overwegende dat geen van deze vier oblasten volledig onder controle van Rusland is; 
overwegende dat Rusland op vrijdag 30 september formeel de annexatie van deze 
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gebieden heeft aangekondigd;

C. overwegende dat Vladimir Poetin op 21 september 2022 een “gedeeltelijke” mobilisatie 
heeft aangekondigd; overwegende dat volgens berichten in de media tussen 300 000 en 
1,2 miljoen reservisten in het kader van deze mobilisatie worden opgeroepen om deel 
uit maken van de strijdkrachten; overwegende dat de nieuwe soldaten naar verluidt eerst 
een opleiding krijgen voordat zij in hun eenheden worden opgenomen en naar het front 
worden gestuurd; overwegende dat gemeld wordt dat nieuwe rekruten bijna 
onmiddellijk naar het front worden gestuurd; overwegende dat naar verluidt bijna 
300 000 Russische burgers hebben besloten het land te ontvluchten om niet te worden 
opgeroepen;

D. overwegende dat Russische troepen nog steeds de kerncentrale van Zaporizja bezetten; 
overwegende dat Ihor Moerasjov, directeur-generaal van de kerncentrale van Zaporizja, 
op 30 september door Russische troepen is ontvoerd; overwegende dat de kerncentrale 
van Zaporizja de grootste kerncentrale in Europa is en dat de laatste reactor begin 
september is stilgelegd vanwege gevechten in en rond de centrale;

E. overwegende dat Vladimir Poetin er in een televisietoespraak op 21 september mee 
gedreigd heeft dat hij, indien de territoriale integriteit van Rusland in gevaar zou 
worden gebracht, “alle beschikbare middelen zou aanwenden om Rusland en onze 
bevolking te beschermen”, en daaraan toevoegde dat hij niet blufte; overwegende dat de 
woorden “alle beschikbare middelen” op nauwelijks verholen nucleaire chantage 
neerkomen;

F. overwegende dat op maandag 26 september en dinsdag 27 september een dramatische 
daling van de druk werd waargenomen in de pijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 door 
lekken als gevolg van explosies onder water; overwegende dat het vermoeden steeds 
groter wordt dat dit een gevolg van Russische sabotage is geweest;

G. overwegende dat Rusland sinds het begin van de oorlog massale en ernstige 
schendingen van de mensenrechten heeft begaan; overwegende dat Rusland zich vanaf 
het begin van zijn grootschalige invasie van Oekraïne schuldig heeft gemaakt aan 
oorlogsmisdaden, waaronder massamoorden op burgers en krijgsgevangenen, marteling, 
seksueel geweld, gedwongen verdwijningen, gedwongen uitzetting, plundering en het 
hinderen van evacuatie en humanitaire konvooien, en overwegende dat al deze daden 
krachtens het internationaal recht verboden zijn en moeten worden vervolgd;

H. overwegende dat president Volodymyr Zelensky op 30 september heeft aangekondigd 
dat Oekraïne officieel heeft verzocht om een versnelde procedure voor toetreding tot de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO);

1. herinnert aan de niet-aflatende steun van de EU voor Oekraïne en de soevereiniteit, 
onafhankelijkheid en territoriale integriteit van het land binnen internationaal erkende 
grenzen; veroordeelt in de krachtigst mogelijke bewoordingen de ongerechtvaardigde en 
en illegale aanvalsoorlog die Rusland zonder aanleiding tegen Oekraïne begonnen is; 
herinnert eraan dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de oorlog, en 
dat het land onmiddellijk een einde moet maken aan de oorlog en zijn eigen alsook alle 
gelieerde troepen moet terugtrekken uit alle internationaal erkende Oekraïense 
gebieden;
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2. prijst de grote moed van het Oekraïense volk, dat enorme offers heeft gebracht om zijn 
land en Europese waarden, zoals vrijheid, waardigheid en democratie, te verdedigen; 
wijst erop dat Oekraïne het legitieme recht heeft om zich tegen de Russische agressie te 
verdedigen, opnieuw de volledige controle over zijn grondgebied te verkrijgen en de 
bezette gebieden binnen de internationaal erkende grenzen te bevrijden;

3. verzoekt de lidstaten en andere landen die Oekraïne steunen hun militaire hulp 
aanzienlijk te verhogen, met name de levering van aanvalswapens, waardoor Oekraïne 
de oorlog tegen Rusland zou kunnen winnen; dringt aan op een grootschalige “leen-en-
pacht”-faciliteit voor militaire bijstand aan Oekraïne, van eenzelfde omvang als de 
militaire leveringen van de VS; dringt er met name bij aarzelende lidstaten, onder meer 
Duitsland, op aan een billijk deel van de nodige militaire bijstand te verstrekken om de 
oorlog zo snel mogelijk tot een einde te brengen; herinnert eraan dat aarzeling onder 
degenen die Oekraïne steunen de oorlog alleen maar langer doet duren en bijgevolg 
onschuldige Oekraïners het leven kost; roept de leiders van Frankrijk en Duitsland op 
om leiderschap te tonen en eenheid tussen de lidstaten op te bouwen om Oekraïne 
volledig en onvoorwaardelijk te steunen tegen Rusland;

4. verzoekt de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, het voortouw te nemen 
bij het initiatief in verband met de Leopard-tanks en de inspanningen van de lidstaten te 
coördineren zodat de Leopard-tanks snel en gezamenlijk aan Oekraïne kunnen worden 
geleverd en de opleiding van Oekraïense soldaten om de tanks te gebruiken 
onmiddellijk kan beginnen; stelt voor dat lidstaten die hun Leopard-tanks beschikbaar 
stellen, kunnen worden vergoed uit de Europese Vredesfaciliteit;

5. veroordeelt de schijnreferenda die onder dwang werden gehouden om de gedeeltelijk 
bezette gebieden van de oblasten Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja te 
annexeren, ondubbelzinnig als illegaal en onwettig; herinnert eraan dat de referenda in 
strijd met het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht zijn 
gehouden; verwerpt de vervalste uitslag van de referenda en de daaropvolgende opname 
van deze gebieden in Rusland, en erkent dit niet; beschouwt de uitslag van het 
referendum als nietig; is van mening dat de annexatie een gevaarlijke en 
onverantwoorde escalatie vormt en neerkomt op een flagrante schending van de 
internationale normen die de internationale vrede, veiligheid, territoriale integriteit en 
de soevereiniteit van alle staten waarborgen;

6. is van oordeel dat de aankondiging van de “gedeeltelijke” Russische mobilisatie een 
gevolg is van de aanzienlijke Russische militaire nederlagen, in het bijzonder na het 
Oekraïense tegenoffensief in Charkov in september; uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat de oorlog door deze mobilisatie zal escaleren en langer zal duren;

7. dringt er bij de EU-instellingen en de lidstaten op aan alle verzoeken om politiek asiel 
van wie voor de Russische mobilisatie vlucht of wie uit het Russische leger deserteert, 
naar behoren te behandelen door middel van een grondige doorlichtings- en 
controleprocedure, om te waarborgen dat hun aanwezigheid in de EU strookt met de 
veiligheidsbelangen van de gastlidstaten;

8. eist dat het Russisch militair personeel zich onmiddellijk uit de kerncentrale van 
Zaporizja en de omliggende gebieden terugtrekt, en dat de illegaal vastgehouden 
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directeur-generaal van de kerncentrale onmiddellijk wordt vrijgelaten; dringt aan op de 
instelling van een gedemilitariseerde zone rond de kerncentrale, onder toezicht van de 
Internationale Organisatie voor Atoomenergie; herinnert eraan dat de gevechten in de 
buurt van de kerncentrale kunnen leiden tot een grote ramp met ondenkbare gevolgen;

9. veroordeelt de recente Russische nucleaire dreigingen tegen Oekraïne als 
onverantwoordelijk en gevaarlijk; waarschuwt dat de internationale gemeenschap, 
indien Rusland een nucleaire aanval op Oekraïne uitvoert, snel en doortastend zal 
reageren, hetgeen ernstige gevolgen voor Rusland zal hebben;

10. verzoekt de Commissie te werken aan een alomvattend herstelpakket voor Oekraïne dat 
gericht is op de onmiddellijke, middellange- en langetermijnhulp, wederopbouw en 
herstel van het land, hetgeen de groei van de economie na afloop van de oorlog verder 
zal helpen versterken; herinnert eraan dat het herstelpakket gezamenlijk moet worden 
geleid door de EU, internationale financiële instellingen en gelijkgestemde partners; 
herhaalt zijn oproep om een passende rechtsgrondslag vast te stellen om de bevroren 
activa van de Russische Centrale Bank en activa van Russische oligarchen te gebruiken 
om de wederopbouw van Oekraïne te financieren; dringt erop aan het herstelpakket te 
ondersteunen met de nodige begrotingscapaciteit op EU-niveau;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten te beginnen nadenken over de wijze waarop in 
de toekomst met Rusland kan worden samengewerkt en hoe het land kan worden 
geholpen bij een succesvolle overgang van dictatuur naar democratie; is van mening dat 
het een eerste stap zou zijn dat de EU-instellingen een formele dialoog aangaan met 
democratische Russische leiders en het maatschappelijk middenveld, en dat de EU-
instellingen een belangrijke rol spelen bij het opstellen van een alomvattende agenda 
voor een democratisch Rusland en het mobiliseren van steun daarvoor;

12. herinnert eraan dat de explosies onder water van de Nord Stream-pijpleidingen 
plaatsvonden op het moment dat de nieuwe “Baltic Pipe”, die Noorwegen via 
Denemarken met Polen verbindt, werd geopend; is van mening dat de explosies onder 
water bij de Nord Stream-pijpleidingen geen toeval zijn en dat er steeds meer wordt 
vermoed dat dit het gevolg was van een gecoördineerde en bewuste handeling; is van 
mening dat de explosies bij de Nord Stream-pijpleidingen het onomstotelijke bewijs 
leveren dat het beleid van steeds grotere afhankelijkheid van Russische fossiele 
brandstoffen zeer gevaarlijk was en dat het gebruik van energie als wapen een nieuw 
niveau heeft bereikt; verzoekt de lidstaten de bescherming van kritieke Europese 
onderwaterinfrastructuur op te voeren en als prioriteit te beschouwen, en deze 
infrastructuur beter bestand te maken tegen externe aanvallen; verzoekt de lidstaten een 
onderzoek in te stellen om volledige duidelijkheid te verkrijgen over wie dit heeft 
gedaan, en waarom;

13. dringt aan op de oprichting van een internationaal ad-hoctribunaal voor het misdrijf 
agressie tegen Oekraïne, om Poetin te vervolgen evenals alle Russische civiele en 
militaire functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het plannen, afkondigen en 
voeren van de oorlog in Oekraïne;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
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buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 
de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, het 
Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, het 
Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, de 
Internationale Organisatie voor Migratie, het Internationaal Comité van het Rode Kruis, 
het Internationaal Strafhof, de regering en het parlement van Oekraïne, alsmede de 
president, de regering en het parlement van de Russische Federatie.


