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B9-0438/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea de către Rusia a 
războiului său de agresiune împotriva Ucrainei
(2022/2851(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Ucraina și Rusia,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

– având în vedere Convențiile de la Haga,

– având în vedere Convenția de la Geneva și protocoalele adiționale la aceasta,

– având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 30 mai 2022 referitoare la 
Ucraina,

– având în vedere rapoartele Comisarului pentru drepturile omului al Parlamentului 
Ucrainean,

– având în vedere declarația făcută de Înaltul Reprezentant în numele UE la 28 septembrie 
2022,

– având în vedere declarația făcută de Înaltul Reprezentant în numele Uniunii Europene la 
29 septembrie 2022 privind „referendumurile” fictive și ilegale desfășurate de Rusia în 
regiunile Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia,

– având în vedere declarația de presă din 29 septembrie 2022 a Președintei von der Leyen 
privind un nou pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei,

– având în vedere declarația făcută de Înaltul Reprezentant în numele Uniunii Europene la 
22 septembrie 2022 privind războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei,

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

A. întrucât, la 24 februarie 2022, Federația Rusă a lansat un război de agresiune 
neprovocat, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei; întrucât Rusia își intensifică 
războiul din Ucraina; întrucât dictatorul rus Vladimir Putin a emis amenințări la adresa 
țărilor care sprijină Ucraina, inclusiv la adresa statelor membre ale UE;

B. întrucât, în perioada 23-27 septembrie 2022, Rusia a desfășurat referendumuri fictive 
pentru anexarea regiunilor ocupate Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijia; întrucât Rusia 
nu controlează în întregime niciuna dintre cele patru regiuni; întrucât Rusia a anunțat 
anexarea oficială a acestor teritorii vineri, 30 septembrie;
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C. întrucât Vladimir Putin a anunțat, la 21 septembrie 2022, o mobilizare „parțială”; 
întrucât, potrivit relatărilor din mass-media, mobilizarea afectează între 300 000 și 1,2 
milioane de rezerviști militari, care sunt chemați în forțele armate; întrucât se presupune 
că noii soldați urmează o formare înainte de a fi integrați în unitățile lor și de a fi trimiși 
pe front; întrucât există informații potrivit cărora noii recruți sunt trimiși pe front 
aproape imediat; întrucât se pare că aproape 300 000 de cetățeni ruși au decis să fugă 
din țară pentru a evita să fie recrutați;

D. întrucât forțele ruse continuă să ocupe centrala nucleară de la Zaporijia (CNZ); întrucât, 
la 30 septembrie, Ihor Murașov, directorul general al CNZ, a fost răpit de forțele ruse; 
întrucât centrala nucleară de la Zaporijia este cea mai mare centrală nucleară din 
Europa, iar ultimul reactor al acesteia a fost oprit la începutul lunii septembrie din cauza 
luptelor din interiorul și din jurul centralei;

E. întrucât, într-un discurs televizat din 21 septembrie, Vladimir Putin a avertizat că, dacă 
este amenințată integritatea teritorială a Rusiei, aceasta va „utiliza negreșit toate 
mijloacele de care dispunem pentru a proteja Rusia și poporul nostru. Acesta nu este un 
bluff”; întrucât expresia „toate mijloacele de care dispunem” reprezintă un șantaj 
nuclear transparent;

F. întrucât luni, 26 septembrie, și marți, 27 septembrie, a fost observată o scădere 
dramatică a presiunii în conductele Nord Stream 1 și 2 din cauza scurgerilor cauzate de 
explozii subacvatice; întrucât există tot mai multe speculații că acest lucru ar fi fost 
cauzat de o acțiune de sabotaj din partea Rusiei;

G. întrucât, de la începutul războiului, Rusia a comis încălcări masive și grave ale 
drepturilor omului; întrucât Rusia a comis crime de război de la începutul invaziei sale 
totale a Ucrainei, inclusiv ucideri în masă ale civililor și ale prizonierilor de război, 
tortură, acte de violență sexuală, dispariții forțate, deportări forțate, jafuri, împiedicarea 
evacuării și blocarea convoaielor umanitare, toate fiind interzise în temeiul dreptului 
internațional și trebuind să fie urmărite penal;

H. întrucât, la 30 septembrie, președintele Volodîmîr Zelenski a anunțat că Ucraina a 
solicitat în mod oficial o procedură accelerată de aderare la Organizația Tratatului 
Atlanticului de Nord (NATO),

1. reiterează sprijinul neclintit al UE pentru Ucraina și pentru suveranitatea, independența 
și integritatea teritorială a acesteia în cadrul frontierelor recunoscute pe plan 
internațional; condamnă în cei mai fermi termeni războiul de agresiune nejustificat, 
neprovocat și ilegal inițiat de Rusia împotriva Ucrainei; reamintește că Rusia poartă 
întreaga responsabilitate pentru acest război, trebuie să înceteze imediat războiul și să își 
retragă toate forțele, inclusiv forțele terțe care o susțin, de pe toate teritoriile ucrainene 
recunoscute la nivel internațional;

2. salută curajul deosebit al poporului ucrainean, care face sacrificii enorme pentru a-și 
apăra țara și valorile europene, cum ar fi libertatea, demnitatea și democrația; 
reamintește dreptul legitim al Ucrainei de a se apăra împotriva agresiunii Rusiei, de a 
redobândi controlul deplin asupra teritoriului său și de a elibera teritoriile ocupate în 
cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional;
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3. invită statele membre și alte țări care sprijină Ucraina să își sporească masiv asistența 
militară, în special furnizarea de arme de ofensivă, ceea ce ar permite Ucrainei să 
câștige războiul împotriva Rusiei; solicită crearea unui mecanism de asistență militară 
pe scară largă pentru Ucraina, care să corespundă nivelului livrărilor militare din SUA; 
invită în special statele membre care mai ezită, printre care Germania, să furnizeze 
partea care le revine din asistența militară necesară pentru scurtarea războiului; 
reamintește că ezitarea celor care sprijină Ucraina nu face decât să prelungească 
războiul și să ducă la pierderea de vieți în rândul ucrainenilor nevinovați; face apel la 
conducerea Franței și a Germaniei să își asume rolul de lideri și să creeze o poziție 
unitară în rândul statelor membre, care să sprijine Ucraina fără rezerve și necondiționat 
în fața Rusiei;

4. invită președintele Consiliului European, Charles Michel, să dea dovadă de inițiativă în 
transmiterea tancurilor Leopard și să coordoneze eforturile statelor membre, astfel încât 
acestea să livreze împreună și rapid tancuri Leopard în Ucraina și să înceapă imediat 
instruirea soldaților ucraineni pentru utilizarea acestora; propune ca statele membre care 
își pun la dispoziție tancurile Leopard să poată fi rambursate din Instrumentul european 
pentru pace;

5. condamnă fără echivoc ca fiind ilegale și nelegitime referendumurile fictive desfășurate 
sub amenințarea armelor pentru a anexa teritoriile parțial ocupate din regiunile Donețk, 
Herson, Luhansk și Zaporijia; reamintește că referendumurile s-au desfășurat cu 
încălcarea Cartei ONU și a dreptului internațional; respinge și nu recunoaște rezultatele 
falsificate ale referendumurilor și încorporarea ulterioară a acestor teritorii în Rusia; 
consideră că rezultatele sunt nule și neavenite; consideră că anexarea constituie o 
escaladare periculoasă și iresponsabilă și o încălcare flagrantă a normelor internaționale 
care garantează pacea internațională, securitatea, integritatea teritorială și suveranitatea 
tuturor statelor;

6. consideră că anunțarea în Rusia a unei mobilizări „parțiale” este consecința unor eșecuri 
militare majore suferite de Rusia pe câmpul de luptă, în special a contraofensivei 
ucrainene din septembrie din jurul orașului Harkiv; își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că mobilizarea va escalada și va prelungi și mai mult războiul;

7. invită instituțiile UE și statele membre să trateze în mod corespunzător toate cererile de 
azil politic depuse de persoanele care fug de mobilizarea anunțată în Rusia sau din 
forțele armate ruse, aplicând o procedură strictă de verificare și control, prin care să se 
asigure faptul că prezența acestora în UE nu contravine intereselor de securitate ale 
statelor membre-gazdă;

8. solicită retragerea imediată a personalului militar rus din CNZ și din zona limitrofă, 
precum și eliberarea imediată a directorului general al CNZ, care este deținut ilegal; 
solicită crearea unei zone demilitarizate în jurul centralei, sub supravegherea Agenției 
Internaționale pentru Energie Atomică; reamintește că luptele din jurul centralei ar 
putea duce la o catastrofă majoră cu consecințe inimaginabile;

9. condamnă recentele amenințări ale Rusiei de a utiliza arme nucleare împotriva Ucrainei 
ca fiind iresponsabile și periculoase; avertizează că, în cazul în care Rusia efectuează un 
atac nuclear asupra Ucrainei, comunitatea internațională va reacționa rapid și hotărât, cu 
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consecințe grave pentru Rusia;

0. invită Comisia să elaboreze un pachet cuprinzător de redresare pentru Ucraina, axat pe 
ajutorul, reconstrucția și redresarea țării în viitorul imediat, pe termen mediu și pe 
termen lung, ceea ce va contribui și mai mult la consolidarea creșterii economice după 
încheierea războiului; reamintește că pachetul de redresare ar trebui să fie dirijat în 
comun de UE, de instituțiile financiare internaționale și de partenerii care împărtășesc 
aceeași viziune; își reiterează apelul de a identifica un temei juridic adecvat care să 
permită utilizarea activelor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, precum și a activelor 
oligarhilor ruși, pentru a finanța reconstrucția Ucrainei; solicită ca pachetul de redresare 
să fie sprijinit de capacitatea bugetară necesară a UE;

11. invită Comisia și statele membre să înceapă să reflecteze cu privire la modalitățile de 
colaborare cu Rusia în viitor și la un sprijin pentru o tranziție reușită de la dictatură la 
democrație; consideră că un prim pas ar fi ca instituțiile UE să inițieze un dialog oficial 
cu liderii democratici și societatea civilă din Rusia și să contribuie la formularea unei 
agende cuprinzătoare pentru democratizarea Rusiei, mobilizând sprijinul necesar pentru 
aceasta;

12. reamintește că exploziile subacvatice de la conductele Nord Stream au avut loc simultan 
cu inaugurarea noii conducte din Marea Baltică, care leagă Norvegia de Polonia, 
traversând Danemarca; consideră că exploziile subacvatice de la conductele Nord 
Stream nu reprezintă o coincidență și că există tot mai multe speculații că acestea ar fi 
fost rezultatul unui act coordonat și deliberat; consideră că exploziile de la conductele 
Nord Stream demonstrează, fără nicio îndoială, cât de periculoasă a fost politica 
creșterii dependenței de combustibilii fosili ruși și că instrumentalizarea energiei ca pe o 
armă s-a ridicat la un nou nivel; invită statele membre să intensifice și să trateze cu 
prioritate protecția infrastructurii subacvatice europene de importanță critică și să își 
sporească reziliența în fața atacurilor externe; invită statele membre să efectueze o 
anchetă pentru a determina fără echivoc cine a comis acest act și din ce motive;

13. solicită înființarea unui tribunal internațional ad-hoc pentru crima de agresiune 
împotriva Ucrainei, în cadrul căruia să fie urmăriți penal Putin și toți funcționarii civili 
și militari din Rusia responsabili de conceperea, lansarea și desfășurarea războiului din 
Ucraina;

14. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, 
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Oficiului Înaltului Comisar al 
Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor 
Unite pentru Refugiați, Organizației Internaționale pentru Migrație, Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii, Curții Penale Internaționale, Guvernului și Parlamentului 
Ucrainei, precum și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.


