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Euroopa Parlamendi resolutsioon Venemaa Föderatsiooni tunnistamise kohta 
terrorismi toetavaks riigiks
(2022/2896(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta,

– võttes arvesse ÜRO 9. detsembri 1948. aasta genotsiidi vältimise ja selle eest 
karistamise konventsiooni ning 12. augusti 1949. aasta neljandat Genfi konventsiooni 
tsiviilisikute kaitse kohta sõja ajal,

– võttes arvesse 27. jaanuari 1977. aasta terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni ja 
järgnenud rahvusvahelisi konventsioone,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 13. oktoobri 2022. aasta 
resolutsiooni 2463 Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni edasise 
eskaleerumise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiivi (EL) 
2017/541 terrorismivastase võitluse kohta1,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

– võttes arvesse Eesti, Läti ja Leedu välisministrite 16. oktoobri 2022. aasta ühisavaldust 
vajaduse kohta tagada vastutus Venemaa kuritegude eest Ukrainas,

– võttes arvesse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP 
terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta2 ja nõukogu 15. juuni 2009. aasta 
ühist seisukohta 2009/468/ÜVJP, millega ajakohastatakse ühist seisukohta 
2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta3,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et mõiste „riiklik terrorism“ viitab vägivallaaktidele, mida riik 
süstemaatiliselt suunab teise riigi tsiviilelanikkonna või oma kodanike vastu4; 
arvestades, et terrorismi olemuse võib kokku võtta ettekavatsetud ja poliitiliselt 
motiveeritud vägivallana, mida pannakse toime mittesõjaliste sihtmärkide vastu; 
arvestades, et institutsioonilist terrorismi (ingl. k establishment terrorism), mida sageli 
nimetatakse riiklikuks või riigi toetatud terrorismiks, kasutavad valitsused – või 
sagedamini valitsusesisesed rühmitused – oma riigi kodanike, teiste valitsusesiseste 

1 ELT L 88, 31.3.2017, lk 6.
2 ELT L 344, 28.12.2001, lk 93.
3 ELT L 151, 16.6.2009, lk 45.
4 Aust, Anthony, Handbook of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010; Selden, M. et 
al., War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century, 
Rowman & Littlefield, 2004.
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rühmituste või välisriikide valitsuste või rühmituste vastu5;

B. arvestades, et alates 24. veebruarist 2022, mil Venemaa alustas oma parlamendi 
ühehäälsel toetusel ebaseaduslikku, provotseerimata ja põhjendamatut sõda Ukraina 
vastu, on Vene väed tapnud tuhandeid Ukraina tsiviilisikuid; arvestades, et Venemaa 
väed jätkavad kogu riigis terroriakte, mis on suunatud tsiviiltaristu vastu, nagu majad, 
koolid, haiglad, raudteejaamad, teatrid ja Zaporižžja tuumaelektrijaam; arvestades, et 
need jõhkrad ja ebainimlikud teod põhjustavad kannatusi ja hävingut ning sunnivad 
inimesi ümber asuma; arvestades, et Ukraina on juba dokumenteerinud rohkem kui 
34 000 Venemaa vägede ja neid toetavate üksuste poolt toime pandud sõjakuritegu; 
arvestades, et üle 90 % neist kuritegudest on toime pandud tsiviilelanikkonna vastu 
ja/või nende eesmärk on tsiviilrajatiste hävitamine;

C. arvestades, et alates oktoobri algusest on Venemaa Iraani kamikaze-droone kasutades 
rünnanud Ukraina energiataristu osi; arvestades, et see põhjustab tsiviilelanikkonnale 
tohutut kahju ja kannatusi ning selle eesmärk on vallandada humanitaarkatastroof ja 
sundida külmadel talvekuudel liikvele uusi pagulaslaineid;

D. arvestades, et Venemaa Föderatsioon on juba kasutanud Ukraina vastu üle 4000 raketi 
ja tulistanud rohkem kui 24 000 korral Venemaa territooriumilt Ukrainasse mürske; 
arvestades, et 2022. aasta novembri seisuga on Venemaa Föderatsiooni relvajõud 
kahjustanud või hävitanud rohkem kui 60 982 tsiviiltaristu elementi, sealhulgas 42 818 
maja ja eluhoonet, 1960 haridus- ja 396 meditsiiniasutust, 392 kultuuri- ja 87 usuhoonet 
ning 5315 vee- ja elektrivõrguga seotud struktuuri; arvestades, et Venemaa 
Föderatsiooni sihilikud raketi- ja droonirünnakud on hävitanud 40 % Ukraina 
elutähtsast energiataristust; arvestades, et teadete kohaselt võidakse kaaluda Kiievi 
evakueerimist; arvestades, et eramajade akende parandamiseks pole piisavalt klaasi;

E. arvestades, et Venemaa relvajõudude sõjaväelased on toime pannud tapmisi, inimrööve, 
seksuaalvägivalda, piinamisi ja muid hirmutegusid hiljuti okupeeritud Kiievi oblasti 
aladel (Butšas, Irpinis, Borodjankas ja Hostomelis) ning Tšernihivi, Sumõ ja Harkivi 
piirkonnas; arvestades, et pärast Izjumi vabastamist 2022. aasta septembris leidsid 
Ukraina relvajõud rohkem kui 400 Ukraina tsiviilelaniku märgistamata hauad; 
arvestades, et 2022. aasta juunis tulistasid Vene väed rakette Krementšuki 
kaubanduskeskusse, tappes ja vigastades kümneid inimesi;

F. arvestades, et Mariupoli piiramise ajal tekitas Venemaa valitsus ulatusliku 
humanitaarkriisi, mille käigus hukkus üle 22 000 tsiviilisiku ja hävis 95 % linnast;

G. arvestades, et Ukraina tsiviilisikud, sealhulgas lapsed, on langenud sihipäraste tapmiste 
ja inimröövide, piinamise, vägistamise ja seksuaalse vägivalla ohvriks; arvestades, et 
üle 1,3 miljoni Ukraina kodaniku, nende seas rohkem kui 200 000 last, on olnud 
sunnitud oma kodust lahkuma või on deporteeritud Venemaa kaugematesse osadesse; 
arvestades, et Venemaa Föderatsioon rakendas laialdaselt Ukraina kodanike, sealhulgas 
laste massilist sundväljasaatmist nn filtreerimislaagrite kaudu Venemaa territooriumile;

H. arvestades, et Venemaa on juba aastaid algatanud terroriakte ning toetanud ja 
rahastanud terrorirežiime, näiteks tarninud Süüria Assadi režiimile relvi ning võtnud 

5 https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism 

https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism
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Süürias sihikule süütud tsiviilelanikud, rünnates sihilikult rahumeelseid linnu ja 
tsiviiltaristut, eelkõige turge, meditsiiniasutusi ja koole; arvestades, et nende tegude 
hulgas on ka Skripali perekonna mürgitamine ja Malaysia Airlinesi lennu MH17 
allatulistamine, mille tagajärjel hukkus 298 inimest;

I. arvestades, et Venemaa Föderatsioon rakendab laialdaselt terroritaktikat Süüria, 
Sudaani, Liibüa, Kesk-Aafrika Vabariigi ja Mali tsiviilelanikkonna vastu terroritaktikat 
ning kasutab sel eesmärgil Wagneri grupi erapalgasõdureid, kes panevad ka Ukrainas 
toime sarnaseid kuritegusid, sealhulgas jõhkraid ja süstemaatilisi inimõiguste rikkumisi, 
nagu massilised kiirhukkamised, meelevaldsed kinnipidamised, seksuaalvägivald, 
sunniviisilised kadumised ja piinamine;

J. arvestades, et Venemaa Föderatsioon jätkab süsteemsete terroriaktide toimepanemist 
poliitiliselt ajendatud mõrvade või mõrvakatsete ning mürgitamiste näol, mille 
sihtmärgiks on režiimi poliitilised vastased, ajakirjanikud, aktivistid ja poliitikud nii 
Venemaal kui ka välismaal; arvestades, et selliste rünnakute sihtmärgiks on olnud teiste 
seas Viktor Juštšenko, Anna Politkovskaja, Boriss Nemtsov, Sergei Protazanov, 
Vladimir Kara-Murza, Aleksei Navalnõi, Sergei ja Julia Skripal, Natalja Estemirova, 
Aleksander Litvinenko ja Zelimhan Hangošvili;

K. arvestades, et teise Tšetšeenia sõja ajal 1999.–2009. aastal korraldas Venemaa 
Föderatsiooni valitsus tsiviilelanike vastu suunatud terrorikampaania, mille käigus 
barbaarselt hävitati Tšetšeeni Itškeeria Vabariigi pealinn Groznõi ning hukkus 
tuhandeid süütuid mehi, naisi ja lapsi;

L. arvestades, et Venemaa ja tema käsilasvägede tegevus vastab terrorismi määratlusele, 
nii nagu selle on heaks kiitnud EL, ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO Peaassamblee ja 
mis sisaldub ÜRO Julgeolekunõukogu 2004. aasta resolutsioonis 1566, ÜRO 
Peaassamblee 9. detsembri 1994. aasta resolutsioonis 49/60 ning nõukogu ühistes 
seisukohtades 2001/931/ÜVJP ja 2009/468/ÜVJP; arvestades, et nendes määratlustes 
kirjeldatakse terrorismi kui kuritegusid, sealhulgas tsiviilisikute vastu suunatud 
kuritegusid, mis on toime pandud kavatsusega põhjustada surma või raskeid 
kehavigastusi, või pantvangide võtmist eesmärgiga hirmutada üldsust või teatavat 
isikute rühma, hirmutada elanikkonda või sundida valitsust või rahvusvahelist 
organisatsiooni mis tahes tegu sooritama või sellest hoiduma;

M. arvestades, et ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP kohased kriteeriumid, mille olemasolul 
üksus kantakse ELi terroristiloetellu, on muu hulgas teod, mille eesmärk on tõsiselt 
hirmutada elanikkonda või tõsiselt destabiliseerida või hävitada riigi poliitilisi, 
põhiseaduslikke, majanduslikke või ühiskondlikke struktuure, rünnakud inimelu vastu, 
mis võivad põhjustada surma, või rünnakud inimese kehalise puutumatuse vastu, 
inimrööv või pantvangivõtmine või riikliku või avaliku rajatise, transpordisüsteemi, 
taristurajatise, sealhulgas infosüsteemi, mandrilavale kinnitatud aluse, avaliku koha või 
eraomandi tõsine kahjustamine, mis võib ohustada inimelu, põhjustada suurt 
majanduslikku kahju või häirida vee, elektri või mis tahes muu olulise loodusvaraga 
varustamist, mille tagajärjel seatakse ohtu inimeste elu;

N. arvestades, et sellised terroristlikud sõjapidamisviisid, mille Venemaa juhtkond ja 
sõjaväejuhtkond on ametlikult heaks kiitnud, on osa Ukraina rahva hirmutamise ja riigi 
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hävitamise strateegiast;

O. arvestades, et Venemaa relvajõudude sellisel vägivaldsel ja ettekavatsetud 
terroritegevusel ei ole mingit sõjalist tähtsust ning see toimub üksnes terroristlikel 
eesmärkidel, seda juhib Putini režiim Venemaa Föderatsiooni praegust riigiaparaati 
kasutades ning see toimub riiklike ja muude sõjaliste struktuuride kaudu, kus osalevad 
kuritegeliku minevikuga isikud ja välismaised palgasõdurid;

P. arvestades, et Putini režiimi terroristliku tegevuse eesmärk on maha suruda ukrainlaste 
vastupanu, mitte anda neile muud alternatiivi kui okupatsioonivõimu aktsepteerimine ja 
nõustumine ebaseadusliku katsega annekteerida ajutiselt okupeeritud Ukraina alad;

Q. arvestades, et Venemaa kriminaalne tegevus Ukrainas läheb lihtsast terrorismi 
toetamisest palju kaugemale, kuna nende terroriaktide peamine toimepanija on 
Venemaa relvajõud, mis on Venemaa riigi keskne institutsioon, mitte valitsusväline 
osaleja; arvestades, et need Venemaa poolt toime pandud kuriteod kajastavad grotestset 
ükskõiksust sõjalise võimu teostamist piirava relvakonfliktiõiguse suhtes, nagu nähtub 
näiteks Ukraina sõjavangide piinamise ja kiirhukkamiste laialdasest kasutamisest; 
arvestades, et tegemist ei ole Venemaa relvajõudude üksikute mässuliste elementide 
toime pandud ühekordsete tegudega, vaid neid kavandatakse ja viiakse läbi konkreetse 
kavatsusega Ukraina elanikkonda hirmutada;

R. arvestades, et ELi praegune õigusraamistik ei võimalda nimetada riiki terrorismi 
toetajaks või toimepanijaks; arvestades, et seetõttu peab EL vastu võtma uue õigusakti, 
millega kehtestatakse õiguslikud tagajärjed riikidele, kes panevad toime riiklikke 
terroriakte; arvestades, et õigusraamistiku muutmise ja Venemaa praeguse režiimi 
terroristlikuks tunnistamise praktiline tagajärg peaks olema mis tahes koostöö 
piiramine, piiravate meetmete rakendamine, finantsvarade külmutamine ning poliitiliste 
dialoogide ja läbirääkimiste peatamine; arvestades, et see annab võimaluse lõpetada 
koostöö Venemaa omandis olevate üksuste ja riigi kontrolli all olevate ettevõtetega ning 
rakendada teiseseid sanktsioone teiste riikide ja üksikisikute suhtes, kes jätkavad 
koostööd Venemaa üksustega; arvestades, et Venemaa praeguse režiimi tunnistamine 
terroristlikuks peaks võimaldama kohtutel määrata terrorismiohvritele hüvitist ja 
konfiskeerida Venemaa Föderatsiooni varad;

S. arvestades, et Venemaa tunnistamine terroriakte toime panevaks riigiks tõstataks ka 
Venemaa liikmesuse peatamise küsimuse rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu 
ÜRO ja selle Julgeolekunõukogu, samuti muudel mitmepoolsetel foorumitel, nagu G20; 
arvestades, et mõned eespool nimetatud piiravad meetmed on Venemaa ja Valgevene 
suhtes alates 24. veebruarist 2022 kehtestatud mitme sanktsioonikomplekti tulemusel 
juba rakendatud;

T. arvestades, et USAs kehtib õigusmenetlus, mis ekspordihalduse seaduse, relvaekspordi 
kontrolli seaduse ja välisabi seaduse alusel võimaldab tunnistada riike terrorismi 
toetajaks; arvestades, et USA määratluse kohaselt on praegu Süüria, Iraani, Põhja-Korea 
ja Kuuba valitsused rahvusvaheliste terroriaktide riiklikud toetajad; arvestades, et 
Kanadas kehtib riikliku immuniteedi seaduse alusel mehhanism, mis võimaldab 
tunnistada riiki terrorismi toetavaks riigiks, kusjuures Iraan ja Süüria on alates 2012. 
aastast terrorismi toetava riigina loetellu kantud;
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U. arvestades, et 14. märtsil 2022 tõdes Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
eesistuja Zbigniew Rau, et Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevus süütute 
tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu Ukrainas on „riiklik terrorism“;

V. arvestades, et 13. oktoobril 2022 kuulutas Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee 
Venemaa praeguse režiimi terroristlikuks režiimiks6; arvestades, et Euroopa Nõukogu 
märkis eelkõige, et oma valimatute rünnakutega, nagu 10. oktoobri barbaarsed 
raketirünnakud, mille sihtmärgiks oli mitu Ukraina linna ja mis tabasid avalikke 
väljakuid, mänguväljakuid ja eluhooneid, püüdis Venemaa Föderatsioon edendada oma 
terroripoliitikat, mille siht on maha suruda ukrainlaste vastupanu- ja oma riigi kaitsmise 
tahe ning tekitada tsiviilisikutele maksimaalset kahju;

W. arvestades, et mitme ELi liikmesriigi, sealhulgas Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Tšehhi 
parlamendid on juba kuulutanud Venemaa terrorismi toetavaks riigiks;

X. arvestades, et 17. märtsil 2022 nõudis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et 
maailm tunnistaks Venemaa Föderatsiooni terroristlikuks riigiks;

Y. arvestades, et Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel märkis 23. septembril 2022 
ÜRO Peaassamblee 77. istungjärgul Venemaa Föderatsiooni küsimuses peetud kõnes, et 
„kui ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige alustab provotseerimata põhjendamatut sõda, 
mille peaassamblee on hukka mõistnud, peaks selle riigi liikmesuse peatamine 
Julgeolekunõukogus toimuma automaatselt“;

1. kinnitab oma vankumatut toetust Ukraina sõltumatusele, suveräänsusele ja 
territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; mõistab 
hukka Venemaa ebaseadusliku, provotseerimata ja põhjendamatu sõja Ukraina vastu 
ning nõuab, et Venemaa ja tema käsilasjõud lõpetaksid kogu sõjalise tegevuse Ukraina 
rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumil ning taanduksid sealt viivitamata ja 
tingimusteta;

2. väljendab sügavat nördimust jõhkrate kuritegude ja koordineeritud terroriaktide üle, 
mille hulgas on valimatud mürsurünnakud linnadele, sunniviisilised väljasaatmised, 
keelatud laskemoona kasutamine, rünnakud konfliktipiirkondadest eelnevalt kokku 
lepitud humanitaarkoridoride kaudu põgeneda püüdvate tsiviilisikute vastu, tsiviilisikute 
hukkamine, seksuaalvägivald, sundränne ning elamurajoonide ja tsiviiltaristu, näiteks 
energiarajatiste, haiglate, koolide, varjupaikade ja kiirabiautode ründamine;

3. kuulutab Venemaa Föderatsiooni terroristlikuks režiimiks tsiviiltaristu tahtliku füüsilise 
hävitamise ja Ukraina tsiviilelanike massilise tapmise tõttu, mille eesmärk on 
likvideerida Ukraina rahvas; kutsub rahvusvahelist demokraatlike riikide kogukonda 
üles oma eeskuju järgima;

4. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid tunnistaksid Venemaa praeguse režiimi terroristlikuks 
režiimiks, koos kõigi sellega kaasnevate negatiivsete tagajärgedega;

5. nõuab, et ELi institutsioonid võtaksid asjakohaseid meetmeid uue ELi õigusakti 
vastuvõtmiseks, millega kehtestataks õiguslikud tagajärjed režiimidele, käesoleval juhul 

6 https://pace.coe.int/en/files/31390/html 
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Venemaa praegusele režiimile, kes on süüdi riiklike terroriaktide toimepanemises, 
sealhulgas kehtestades eri sanktsioone riigi ja selle valitsuse osade, samuti poliitiliste, 
seadusandlike, sõjaliste ja täidesaatvate organite suhtes; palub, et sellesse õigusakti 
lisataks praktilised sätted, et võtta toimepanijariik oma sõjalise agressiooni kuritegude 
eest vastutusele;

6. nõuab, et ELi institutsioonid lisaksid ELi terroriorganisatsioonide ja -riikide loetellu 
Donetski Rahvavabariigi ja Luhanski Rahvavabariigi de facto võimud ning Venemaa 
Föderatsiooni relvajõud koos selle poolsõjaliste üksustega, nagu Wagneri rühmitus ja 
141. motoriseeritud erirügement, keda tuntakse ka kadõrovlaste nime all, samuti 
poliitilised rühmitused, sealhulgas erakond Ühtne Venemaa ja teised Riigiduumas 
esindatud erakonnad, nimelt Venemaa Föderatsiooni kommunistlik partei, erakond 
Õiglane Venemaa – Tõe nimel ja Venemaa liberaaldemokraatlik partei, mis tähendab, et 
nende suhtes võidakse kohaldada ulatuslikke rahvusvahelisi sanktsioone; nõuab 
asjakohaste muudatuste tegemist nõukogu ühises seisukohas 2001/931/ÜVJP 
terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta ning nõukogu määrusega (EÜ) nr 
2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta 
terrorismivastaseks võitluseks) kehtestatud sanktsioonikorra raames täiendavate 
piiravate meetmete kaalumist7;

7. nõuab, et ELi institutsioonid võtaksid meetmeid, mille eesmärk on Venemaa 
Föderatsiooni täielik isoleerimine rahvusvahelisel areenil, võttes arvesse nõukogu 
eesistuja Charles Micheli ettepanekut Venemaa liikmesuse kohta ÜRO 
Julgeolekunõukogus, ning hoiduksid mis tahes ürituste korraldamisest Venemaa 
Föderatsiooni territooriumil;

8. kutsub liikmesriike ja teisi riike üles võtma tõhusaid meetmeid Venemaa praeguse 
terroristliku režiimi igakülgseks isoleerimiseks, sealhulgas vähendama mis tahes 
koostööd praeguse režiimiga ja säilitama selle esindajatega kõigil tasanditel üksnes 
minimaalsed vajalikud kontaktid; nõuab diplomaatiliste suhete edasist vähendamist 
Venemaaga ning ELi ja selle liikmesriikide diplomaatide arvu vähendamist Venemaal;

9. kutsub liikmesriike üles sulgema ja keelustama Vene riigiga seotud institutsioonid, nagu 
Venemaa teadus- ja kultuurikeskuste võrgustik ja Vene diasporaa organisatsioonid ja 
ühendused, mis tegutsevad Venemaa diplomaatiliste esinduste egiidi all ja juhtimisel 
ning levitavad Venemaa propagandat ja desinformatsiooni;

10. kutsub nõukogu üles lisaks ELi uue õigusliku vahendiga seotud nõudmistele muutma 
nõukogu ühiseid seisukohti 2001/931/ÜVJP ja 2009/468/ÜVJP, lisades sinna sõna 
„riik“, et võimaldada Venemaa praeguse režiimi tunnistamist terroristlikuks;

11. nõuab, et ELi terroristiloetelu laiendataks isikutele ja üksustele, kelle mitmesugused 
spetsialiseerunud vabaühendused on terrorismi toetajaina loetellu kandnud;

12. nõuab Ukraina-vastase agressioonikuriteo uurimiseks kiirendatud korras ajutise 
rahvusvahelise kohtu loomist, kus võetaks vastutusele Putin ning kõik Venemaa tsiviil- 
ja sõjaväeametnikud ning nende käsilased, kes vastutavad Ukraina sõja kavandamise, 
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alustamise ja pidamise eest;

13. nõuab uut toetust käimasolevatele sõltumatutele uurimistele Venemaa poolt toime 
pandud sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude asjus, mis peaks tagama nende 
kuritegude kavandamise, korraldamise, toimepanemise ja hõlbustamisega seotud isikute 
individuaalse vastutuselevõtmise;

14. rõhutab, et Venemaa Ukraina-vastasele sõjalisele agressioonile reageerimiseks 
kehtestatud ELi sanktsioonide tulemusel külmutatud varad tuleks konfiskeerida samal 
viisil nagu terroriorganisatsioonide varad ning neid tuleks kasutada selleks, et pakkuda 
hüvitust Venemaa Ukraina-vastase agressiooni mitmesuguste tagajärgede eest; teeb 
ettepaneku, et see peaks hõlmama iga tsiviil- ja energiataristu vastu suunatud 
raketirünnakuga tekitatud kahju viivitamatut hüvitamist, Ukraina hävitatud linnade ja 
taristu taastamist ning hüvitist eraisikutele ja hävitatud ettevõtetele;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama ELi ja riiklikke õigusakte, et luua 
õiguslik alus ELi sanktsioonide tulemusel konfiskeeritud varade kasutamiseks 
Ukrainale ja Venemaa Ukraina-vastase agressiooni ohvritele hüvitise maksmiseks;

16. kutsub komisjoni üles koostama õigusraamistikku, mis võimaldaks tal konfiskeerida 
Venemaa sõjalise ja poliitilise eliidi, sõjakurjategijate ja oligarhide varad, mis on 
praeguse sanktsioonirežiimi raames juba arestitud; rõhutab, et kõiki sanktsioone tuleks 
rangelt rakendada ja et lüngad tuleks kõrvaldada;

17. kutsub Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni üles jätkama Moskva 
mehhanismi või muude asjakohaste vahendite abil rahvusvahelise humanitaar- ja 
inimõigustealase õiguse rikkumiste, Ukrainas toime pandud sõjakuritegude ja 
inimsusvastaste kuritegude, Venemaa inimõiguste olukorra ning Venemaa Gruusia ja 
Moldova Vabariigi vastase agressiooni hindamist;

18. tuletab meelde, et rahvusvaheline üldsus ei andnud Nõukogude Liidu kuritegudele 
selget moraalset ega õiguslikku hinnangut, ning rõhutab, et Venemaa praegune 
agressioonisõda Ukraina vastu ja sõjakuriteod Ukraina rahva vastu näitavad, et kui 
vastutust ja õiglust jalule ei seata, toob see kaasa üksnes varasemate kuritegude 
kordumise;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa 
Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole, ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ametile, Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele, 
Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile 
ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.


