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Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos Federacijos pripažinimo valstybe terorizmo 
rėmėja
(2022/2896(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos,

– atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 9 d. Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido 
nusikaltimui ir baudimo už jį ir 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ketvirtąją Ženevos konvenciją 
dėl civilių apsaugos karo metu,

– atsižvelgdamas į 1977 m. sausio 27 d. Europos konvenciją dėl kovos su terorizmu ir 
vėliau priimtas tarptautines konvencijas,

– atsižvelgdamas į 2022 m. spalio 13 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
rezoliuciją Nr. 2463 dėl tolesnio Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą 
eskalavimo,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2017/541 dėl kovos su terorizmu1,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

– atsižvelgdamas į 2022 m. spalio 16 d. bendrą Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministrų pareiškimą dėl būtinybės užtikrinti atsakomybę už Rusijos nusikaltimus 
Ukrainoje,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl 
konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu2 ir į 2009 m. birželio 15 d. Tarybos 
bendrąją poziciją 2009/468/BUSP, atnaujinančią Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl 
konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi „valstybinis terorizmas“ reiškia smurto aktus, kuriuos valstybė sistemingai 
nukreipia prieš kitos valstybės civilius gyventojus arba prieš savo piliečius4; kadangi 
terorizmo esmę galima apibendrinti kaip iš anksto apgalvotą, politiškai motyvuotą 
smurtą, vykdomą prieš nekovojančius taikinius; kadangi steigiamasis terorizmas, dažnai 
vadinamas valstybiniu ar valstybės remiamu terorizmu, yra naudojamas vyriausybės 
(arba dažniau vyriausybių frakcijos) prieš tos vyriausybės piliečius, vyriausybės 

1 OL L 88, 2017 3 31, p. 6.
2 OL L 344, 2001 12 28, p. 93.
3 OL L 151, 2009 6 16, p. 45.
4 Aust, Anthony, „Tarptautinės teisės vadovas“ (Handbook of International Law), „Cambridge University Press“, 
Kembridžas, 2010 m.; Selden, M. ir kt., „Karas ir valstybinis terorizmas: JAV, Japonija ir Azijos ir Ramiojo 
vandenyno valstybių grupė ilgame dvidešimtajame amžiuje“ (War and State Terrorism: The United States, 
Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century), „Rowman & Littlefield“, 2004 m.
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frakcijas arba užsienio vyriausybes ar grupes5;

B. kadangi nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo neteisėtą, neišprovokuotą ir 
nepateisinamą karą prieš Ukrainą, vienbalsiai remiant Rusijos parlamentui, jos kariai 
nužudė tūkstančius Ukrainos civilių gyventojų; kadangi Rusijos kariai ir toliau visoje 
šalyje vykdo teroro aktus, nukreiptus prieš įvairius civilinės infrastruktūros elementus, 
pavyzdžiui, namus, mokyklas, ligonines, geležinkelio stotis, teatrus ir Zaporižios 
atominę elektrinę; kadangi šie žiaurūs ir nežmoniški veiksmai sukelia kančias, 
naikinimą ir priverstinį gyventojų perkėlimą; kadangi Ukraina jau užfiksavo daugiau nei 
34 000 karo nusikaltimų, kuriuos įvykdė Rusijos ir įgaliotieji kariai; kadangi daugiau 
nei 90 proc. šių nusikaltimų buvo įvykdyti prieš civilius gyventojus ir (arba) jais 
siekiama sunaikinti civilinius objektus;

C. kadangi nuo spalio mėn. pradžios Rusija taikosi į Ukrainos energetikos infrastruktūros 
dalis naudodama Irano bepiločius orlaivius kamikaze; kadangi šie veiksmai daro 
didžiulę žalą ir sukelia kančias civiliams gyventojams, taip pat jais siekiama sukelti 
humanitarinę katastrofą ir priversti naujas pabėgėlių bangas bėgti iš šalies šaltais žiemos 
mėnesiais;

D. kadangi Rusijos Federacija jau panaudojo daugiau nei 4 000 raketų prieš Ukrainą ir 
daugiau nei 24 000 kartų apšaudė šalį iš Rusijos teritorijos; kadangi 2022 m. 
lapkričio mėn. duomenimis Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos sugadino arba 
sunaikino daugiau nei 60 982 civilinės infrastruktūros elementus, įskaitant 42 818 
gyvenamųjų pastatų ir namų, 1 960 švietimo įstaigų ir 396 gydymo įstaigas, 392 
kultūros ir 87 religinius pastatus, ir 5 315 statinių, susijusių su vandens ir elektros 
tinklais; kadangi Rusijos Federacijos surengtos tyčinės raketų ir bepiločių orlaivių 
atakos sunaikino 40 proc. svarbiausios Ukrainos energetikos infrastruktūros; kadangi 
buvo gauta pranešimų, kad gali būti svarstoma evakuacija iš Kyjivo; kadangi trūksta 
stiklo privačių namų langams remontuoti;

E. kadangi Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariai žudė, grobė, vykdė seksualinį smurtą, 
kankinimus ir kitus žiaurumus naujai ir anksčiau okupuotose Kyjivo teritorijose 
(Bučoje, Irpinėje, Borodiankoje ir Hostomelyje) ir Ukrainos Černihivo, Sumų ir 
Charkivo regionuose; kadangi po Iziumo išvadavimo 2022 m. rugsėjo mėn. Ukrainos 
ginkluotosios pajėgos rado daugiau nei 400 nepažymėtų Ukrainos civilių gyventojų 
kapų; kadangi 2022 m. birželio mėn. rusai paleido raketas į prekybos centrą 
Kremenčuke, dėl ko žuvo dešimtys žmonių ir dar dešimtys buvo sužeisti;

F. kadangi per Mariupolio apgultį Rusijos Federacijos valdžia sukėlė didelio masto 
humanitarinę krizę, dėl kurios žuvo daugiau nei 22 000 civilių gyventojų ir sunaikinta 
95 proc. miesto;

G. kadangi Ukrainos civiliai gyventojai, įskaitant vaikus, yra tikslinių žudynių ir grobimų, 
kankinimų, prievartavimų ir seksualinio smurto aukos; kadangi daugiau nei 1,3 mln. 
Ukrainos piliečių, įskaitant daugiau nei 200 000 vaikų, buvo priversti palikti savo 
namus arba buvo deportuoti į atokias Rusijos vietoves; kadangi Rusijos Federacija 
plačiai panaudojo masinę priverstinę Ukrainos piliečių, įskaitant vaikus, deportaciją į 

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

https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism
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Rusijos teritoriją, perleisdama juos per vadinamąsias filtravimo stovyklas;

H. kadangi Rusija jau daugelį metų inicijuoja teroristinius aktus ir remia bei finansuoja 
teroristinius režimus, pavyzdžiui, tiekia ginklus B. al Assado režimui Sirijoje ir taikosi į 
nekaltus civilius gyventojus Sirijoje, tyčia atakuodama taikius miestus ir civilinę 
infrastruktūrą, ypač turgus, medicinos įstaigas ir mokyklas; kadangi šie veiksmai taip 
pat apima Skripalių šeimos apnuodijimą ir „Malaysia Airlines“ reiso MH17 numušimą, 
dėl kurio žuvo 298 žmonės;

I. kadangi Rusijos Federacija plačiai taiko teroro taktiką prieš civilius gyventojus Sirijoje, 
Sudane, Libijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje ir Malyje ir šiuo tikslu naudoja 
privačių samdinių „Vagnerio grupę“, kuri taip pat vykdo panašius nusikaltimus 
Ukrainoje, įskaitant šiurkščius ir sistemingus žmogaus teisių pažeidimus, tokius kaip 
masinės neteisminės egzekucijos, savavališki sulaikymai, seksualinis smurtas, 
priverstiniai dingimai ir kankinimai;

J. kadangi Rusijos Federacija ir toliau vykdo sisteminius teroro aktus, tyčia nukreiptus į 
režimo politinius oponentus Rusijoje ir užsienyje, vykdydama politiškai motyvuotas 
oponentų, žurnalistų, aktyvistų ir užsienio lyderių žmogžudystes arba bandydama juos 
nužudyti ir nunuodyti; kadangi tokių veiksmų atvejai apima šiuos žmones: Viktorą 
Juščenko, Aną Politkovskają, Borisą Nemcovą, Sergejų Protazanovą, Vladimirą Kara-
Murzą, Aleksejų Navalną, Sergejų ir Juliją Skripalius, Nataliją Estemirovą, Aleksandrą 
Litvinenko, Zelimchaną Changošvilį ir kt.;

K. kadangi 1999–2009 m. Antrojo Čečėnijos karo metu Rusijos Federacijos vyriausybė 
organizavo ir įgyvendino teroro kampaniją prieš civilius gyventojus, įskaitant 
barbarišką Čečėnijos Ičkerijos Respublikos sostinės Grozno sunaikinimą, dėl kurio žuvo 
tūkstančiai nekaltų vyrų, moterų ir vaikų;

L. kadangi Rusijos ir įgaliotųjų pajėgų veiksmai atitinka ES, JT Saugumo Tarybos ir JT 
Generalinės Asamblėjos priimtą terorizmo apibrėžimą, pateiktą 2004 m. JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijoje Nr. 1566, 1994 m. gruodžio 9 d. JT Generalinės Asamblėjos 
rezoliucijoje Nr. 49/60 ir Tarybos bendrosiose pozicijose 2001/931/BUSP ir 
2009/468/BUSP; kadangi šiose apibrėžtyse terorizmas apibūdinamas kaip 
nusikalstamos veikos, įskaitant prieš civilius gyventojus, vykdomos siekiant sukelti 
mirtį ar sunkų kūno sužalojimą, arba įkaitų paėmimas siekiant išprovokuoti baimę 
plačiojoje visuomenėje arba tam tikroje asmenų grupėje, įbauginant gyventojus arba 
verčiant vyriausybę ar tarptautinę organizaciją atlikti bet kokį veiksmą arba nuo jo 
susilaikyti;

M. kadangi kriterijai, kuriuos subjektas turi atitikti, kad būtų įtrauktas į ES teroristų sąrašą, 
kaip aprašyta Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP, yra, inter alia, tokie: subjektas 
atlieka veiksmus, kuriais siekiama rimtai įbauginti gyventojus arba rimtai destabilizuoti 
ar sunaikinti pagrindines šalies politines, konstitucines, ekonomines ar socialines 
struktūras, vykdo išpuolius prieš žmogaus gyvybę, galinčius baigtis mirtimi, arba 
kėsinasi į fizinę asmens neliečiamumą, užsiima pagrobimu ar įkaitų paėmimu, sukelia 
didelės žalos vyriausybei arba viešiesiems objektams, transporto sistemai, 
infrastruktūros objektams, įskaitant informacines sistemas, stacionarią platformą, 
esančią kontinentiniame šelfe, viešąją vietą ar privačią nuosavybę, o tai gali kelti pavojų 
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žmonių gyvybei, sukelti didelių ekonominių nuostolių arba trukdyti ar sutrikdyti tiekti 
vandenį, elektrą ar bet kokius kitus pagrindinius gamtos išteklius, dėl kurių kyla pavojus 
žmonių gyvybei;

N. kadangi tokie teroristiniai karo metodai, kuriuos sankcionavo Rusijos vadovybė ir 
kariuomenės vadovybė, yra Ukrainos, kaip tautos, bauginimo ir naikinimo strategijos 
dalis;

O. kadangi tokie smurtiniai, suplanuoti Rusijos ginkluotųjų pajėgų teroristiniai veiksmai 
Ukrainoje neturi karinės reikšmės ir yra vykdomi tik teroristiniais tikslais, jiems 
vadovauja V. Putino režimas, naudodamas esamą Rusijos Federacijos valstybės mašiną, 
o juos vykdo reguliarios ir nereguliarios karinės struktūros, kuriose dalyvauja asmenys, 
turintys teistumą, ir užsienio samdiniai;

P. kadangi tokių V. Putino režimo teroristinių veiksmų tikslas – nuslopinti ukrainiečių 
pasipriešinimą, nesuteikti jiems kitos išeities, kaip tik priimti okupacinę valdžią ir 
sutikti su neteisėtu bandymu aneksuoti laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas;

Q. kadangi Rusijos vykdomi nusikalstami veiksmai Ukrainoje gerokai viršija tiesiog 
„terorizmo rėmimą“, nes pagrindinis šių teroro aktų vykdytojas yra Rusijos 
ginkluotosios pajėgos – viena pagrindinių Rusijos valstybės institucijų, o ne 
nevalstybinis veikėjas; kadangi šie Rusijos vykdomi nusikaltimai rodo groteskišką 
abejingumą karo taisyklėms ir įstatymams, kuriais ribojamas karinės galios naudojimas, 
kaip matyti, pavyzdžiui, iš Ukrainos karo belaisviams plačiai taikomų kankinimo 
metodų ir jų neteisminių egzekucijų; kadangi šie veiksmai nėra pavieniai atvejai, 
kuriuos vykdo atsakomybės neprisiimantys Rusijos ginkluotųjų pajėgų organai, o yra 
sukurti ir vykdomi turint konkretų tikslą terorizuoti Ukrainos gyventojus;

R. kadangi dabartinė ES teisinė sistema nenumato valstybės pripažinimo terorizmo rėmėja 
arba terorizmo vykdytoja; kadangi dėl to ES reikia imtis papildomų veiksmų, kad būtų 
priimtas naujas teisinis dokumentas, kuriuo būtų nustatytos teisinės pasekmės 
valstybėms, vykdančioms valstybinio terorizmo aktus; kadangi pakeitus teisinę sistemą 
ir pripažinus dabartinį Rusijos režimą teroristiniu, turėtų būti apribotas bet koks 
bendradarbiavimas, įgyvendintos ribojamosios priemonės, įšaldytas finansinis turtas ir 
sustabdyti politiniai dialogai ir derybos; kadangi tai suteiks galimybę nutraukti 
bendradarbiavimą su Rusijai priklausančiais subjektais ir valstybės kontroliuojamomis 
įmonėmis ir taikyti antrines sankcijas kitoms šalims ir asmenims, kurie toliau 
bendradarbiauja su Rusijos subjektais; kadangi pripažinus dabartinį Rusijos režimą 
teroristiniu, teismai turėtų leisti priteisti kompensacijas terorizmo aukoms ir konfiskuoti 
Rusijos Federacijos turtą;

S. kadangi pripažinus Rusiją valstybe, vykdančia teroro aktus, taip pat iškiltų Rusijos 
narystės tarptautinėse organizacijose, pvz., JT ir JT Saugumo Taryboje, taip pat kituose 
daugiašaliuose forumuose, pvz., G20, sustabdymo klausimas; kadangi kai kurios 
pirmiau minėtos ribojamosios priemonės jau buvo įgyvendintos po kelių nuo 2022 m. 
vasario 24 d. Rusijai ir Baltarusijai, įvestų sankcijų raundų;

T. kadangi JAV taiko teisinę procedūrą, pagal kurią šalis gali paskirti valstybes terorizmo 
rėmėjomis pagal Eksporto administravimo įstatymą, Ginklų eksporto kontrolės įstatymą 
ir Užsienio paramos įstatymą; kadangi JAV šiuo metu nurodo, kad Sirijos, Irano, 
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Šiaurės Korėjos ir Kubos vyriausybės yra valstybės tarptautinių teroro aktų rėmėjos; 
kadangi Kanadoje pagal Valstybės imuniteto aktą įsteigtas valstybės terorizmo rėmėjos 
mechanizmas, o Iranas ir Sirija nuo 2012 m. įtraukti į valstybių terorizmo rėmėjų sąrašą;

U. kadangi 2022 m. kovo 14 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
pirmininkas Zbigniew Rau pareiškė, kad Rusijos Federacijos vyriausybės veiksmai 
Ukrainoje prieš nekaltus civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą prilygsta 
„valstybiniam terorizmui“;

V. kadangi 2022 m. spalio 13 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja paskelbė, kad 
dabartinis Rusijos režimas yra teroristinis6; kadangi Europos Taryba visų pirma 
pažymėjo, kad savo beatodairiškais išpuoliais, pvz., barbariškomis spalio 10 d. raketų 
atakomis, kurios buvo nukreiptos į kelis Ukrainos miestus ir kuriomis smogta į viešąsias 
aikštes, žaidimų aikšteles ir gyvenamuosius pastatus, Rusijos Federacija siekė sustiprinti 
savo teroristinę politiką, kuria siekiama slopinti ukrainiečių valią priešintis ir ginti savo 
šalį, ir sukelti kuo didesnę žalą civiliams;

W. kadangi kelių ES valstybių narių, tarp jų Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Čekijos, 
parlamentai jau paskelbė Rusiją valstybe terorizmo rėmėja;

X. kadangi 2022 m. kovo 17 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino 
pasaulį pripažinti Rusijos Federaciją teroristine valstybe;

Y. kadangi Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles Michel 2022 m. rugsėjo 23 d. 
kalbėdamas 77-ojoje JT Generalinėje Asamblėjoje dėl Rusijos Federacijos pareiškė, kad 
„kai nuolatinė Saugumo Tarybos narė pradeda neišprovokuotą, nepateisinamą karą, kurį 
pasmerkė Generalinė Asamblėja, jos narystė Saugumo Taryboje turėtų būti nutraukta 
automatiškai“;

1. pakartoja savo tvirtą paramą Ukrainos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam 
vientisumui pagal jos tarptautiniu mastu pripažintas sienas; smerkia neteisėtą, 
neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos karą prieš Ukrainą ir reikalauja, kad Rusija ir 
jai atstovaujančios pajėgos nutrauktų visus karinius veiksmus ir nedelsiant bei 
besąlygiškai pasitrauktų iš tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos;

2. išreiškia besąlyginį pasipiktinimą žiaurumais ir koordinuotais teroro aktais, įskaitant 
beatodairišką miestų ir miestelių apšaudymą, priverstinį trėmimą, uždraustos amunicijos 
naudojimą, išpuolius prieš civilius gyventojus, bandančius bėgti iš konflikto zonų iš 
anksto sutartais humanitariniais koridoriais, civilių gyventojų egzekucijas, seksualinį 
smurtą, priverstinį perkėlimą ir taikymąsi į gyvenamuosius rajonus ir civilinę 
infrastruktūrą, pvz., energetikos objektus, ligonines, mokyklas, slėptuves ir greitosios 
pagalbos automobilius;

3. paskelbia Rusijos Federaciją teroristiniu režimu dėl jos tyčinio fizinio civilinės 
infrastruktūros naikinimo ir masinių Ukrainos civilių gyventojų žudynių, kurių tikslas 
yra sunaikinti Ukrainos žmones; ragina tarptautinę demokratinių valstybių 
bendruomenę sekti šiuo pavyzdžiu;

6 https://pace.coe.int/en/files/31390/html 

https://pace.coe.int/en/files/31390/html
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4. ragina ES ir jos valstybes nares pripažinti dabartinį Rusijos režimą teroristiniu su 
visomis iš to kylančiomis neigiamomis pasekmėmis;

5. ragina ES institucijas imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų priimtas naujas ES teisinis 
dokumentas, kuriuo būtų nustatytos teisinės pasekmės režimams, šiuo atveju 
dabartiniam Rusijos režimui, kurie yra kalti įvykdę valstybinio terorizmo aktus, 
įskaitant valstybei ir įvairioms jos vyriausybės dalims, taip pat jos politinėms, įstatymų 
leidžiamosioms, karinėms ir vykdomosioms institucijoms taikomų sankcijų 
detalizavimą; prašo, kad į šią teisinę priemonę būtų įtrauktos praktinės nuostatos, kad 
nusikalstamą veiklą vykdanti valstybė būtų atsakinga už savo karinės agresijos 
nusikaltimus;

6. ragina ES institucijas į ES teroristinių organizacijų ir valstybių sąrašą įtraukti de facto 
Donecko Liaudies Respublikos ir Luhansko Liaudies Respublikos valdžios institucijas 
ir Rusijos Federacijos ginkluotąsias pajėgas, taip pat jos sukarintus padalinius, tokius 
kaip „Vagnerio grupė“ ir 141-asis specialusis motorizuotas pulkas, dar žinomas kaip 
„kadyrovcai“, taip pat politines grupes, įskaitant partiją „Vieningoji Rusija“ ir kitas 
Dūmoje atstovaujamas politines partijas, t. y. Rusijos Federacijos komunistų partiją, 
partiją „Teisinga Rusija. Už tiesą“ ir Rusijos liberalų demokratų partiją, o tai reiškia, 
kad jiems gali būti taikomos plačios tarptautinės sankcijos; ragina padaryti atitinkamus 
Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl specialių kovos su terorizmu 
priemonių taikymo pakeitimus ir apsvarstyti papildomas ribojamąsias priemones pagal 
sankcijų režimą, nustatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių 
ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su 
terorizmu7;

7. ragina ES institucijas imtis veiksmų siekiant visapusiškai izoliuoti Rusijos Federaciją 
tarptautinėje arenoje, atsižvelgiant į Tarybos pirmininko Charles’io Michelio pasiūlymą 
dėl jos narystės JT Saugumo Taryboje, ir neorganizuoti jokių renginių Rusijos 
Federacijos teritorijoje;

8. ragina valstybes nares ir kitas šalis imtis veiksmingų priemonių siekiant visapusiškai 
izoliuoti dabartinį Rusijos teroristinį režimą, įskaitant visų rūšių bendradarbiavimo su 
dabartiniu režimu sumažinimą ir ryšių su jo atstovais palaikymo visais lygmenimis 
sumažinimą iki absoliučiai būtino minimumo; ragina toliau silpninti diplomatinius 
santykius su Rusija ir sumažinti Rusijoje esančių ES ir jos valstybių narių diplomatų 
skaičių;

9. ragina valstybes nares uždaryti ir uždrausti su Rusija susijusias institucijas, tokias kaip 
Rusijos mokslo ir kultūros centrų tinklas ir Rusijos diasporos organizacijas ir 
asociacijas, kurios veikia prižiūrimos ir vadovaujamos Rusijos diplomatijos misijų ir 
skleidžia Rusijos propagandą bei dezinformaciją ir neoimperialistinę Russkiy Mir 
ideologiją visame pasaulyje;

10. ragina Tarybą, be reikalavimų dėl naujos ES teisinės priemonės, iš dalies pakeisti 
Tarybos bendrąsias pozicijas 2001/931/BUSP ir 2009/468/BUSP įtraukiant žodį 
„valstybinis“, kad dabartinis Rusijos režimas būtų pripažintas kaip teroristinis;

7 OL L 344, 2001 12 28, p. 70.
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11. ragina išplėsti ES teroristų sąrašą ir įtraukti asmenis ir subjektus, kuriuos įvairios 
specializuotos NVO įtraukė kaip terorizmo rėmėjus;

12. ragina greičiau įsteigti ad hoc tarptautinį tribunolą dėl Rusijos valstybės vadovybės 
įvykdytos agresijos prieš Ukrainą nusikaltimo, kuriame Vladimiras Putinas ir visi 
Rusijos civiliai ir kariniai pareigūnai bei jų įgaliotiniai, atsakingi už karo Ukrainoje 
sumanymą, pradėjimą ir vykdymą, būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

13. ragina atnaujinti paramą vykstantiems nepriklausomiems Rusijos įvykdytų karo 
nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimams, kurie turėtų užtikrinti, kad asmenys, 
dalyvaujantys planuojant, organizuojant, vykdant šiuos nusikaltimus ir prie jų 
prisidedant, būtų asmeniškai atsakingi;

14. pabrėžia, kad turtas, įšaldytas dėl ES sankcijų, priimtų reaguojant į Rusijos karinę 
agresiją prieš Ukrainą, turėtų būti konfiskuotas taip pat, kaip ir teroristinių organizacijų 
turtas, ir naudojamas siekiant atlyginti įvairias Rusijos agresijos prieš Ukrainą 
pasekmes; siūlo, kad šis konfiskavimas apimtų neatidėliotiną žalos atlyginimą po 
kiekvienos raketos atakos prieš civilinę ir energetikos infrastruktūrą, sugriautų Ukrainos 
miestų ir infrastruktūros atstatymą ir kompensaciją privatiems asmenims ir 
sunaikintoms įmonėms;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti ES ir nacionalinės teisės aktus, kad būtų 
sukurtas teisinis pagrindas naudoti lėšas, konfiskuotas dėl ES sankcijų, siekiant 
kompensuoti žalą Ukrainai ir Rusijos agresijos prieš Ukrainą aukoms;

16. ragina Komisiją sukurti teisinę sistemą, kuri leistų jai konfiskuoti Rusijos karinio ir 
politinio elito, karo nusikaltėlių ir oligarchų turtą, kuris jau buvo atimtas pagal dabartinį 
sankcijų režimą; pabrėžia, kad visos sankcijos turėtų būti įgyvendinamos griežtai ir kad 
spragos turėtų būti pašalintos;

17. ragina Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją ir toliau, pasitelkiant 
Maskvos mechanizmą ar kitas tinkamas priemones, vertinti tarptautinės humanitarinės 
teisės ir žmogaus teisių pažeidimus, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui 
Ukrainoje, žmogaus teisių padėtį Rusijoje ir Rusijos agresiją prieš Sakartvelą ir 
Moldovos Respubliką;

18. primena, kad tarptautinė bendruomenė aiškiai morališkai ar teisiškai neįvertino Sovietų 
Sąjungos nusikaltimų, ir pabrėžia, kad dabartinis Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą 
ir karo nusikaltimai prieš Ukrainos žmones rodo, kad atsakomybės ir teisingumo stoka 
tik lemia praeities nusikaltimų pasikartojimą;

19. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biurui, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui, 
Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui, Tarptautiniam baudžiamajam teismui, 
Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei Rusijos Federacijos prezidentui, 
vyriausybei ir parlamentui.


