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B9-0483/2022

Resolutie van het Europees Parlement over de aanmerking van de Russische Federatie 
als staatssponsor van terrorisme
(2022/2896(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Rusland,

– gezien het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 
9 december 1948 en het Vierde Verdrag van Genève betreffende de bescherming van 
burgers in oorlogstijd van 12 augustus 1949,

– gezien het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme van 27 januari 1977 en de 
daaropvolgende internationale verdragen,

– gezien resolutie 2463 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
13 oktober 2022 over de verdere escalatie van de agressie van de Russische Federatie 
tegen Oekraïne,

– gezien Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 
2017 inzake terrorismebestrĳding1,

– gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van 
Estland, Letland en Litouwen van 16 oktober 2022 over de noodzaak om ervoor te 
zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd voor de Russische misdaden in Oekraïne,

– gezien het Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 
december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van 
het terrorisme2 en 2009/468/GBVB van 15 juni 2009 inzake de actualisering van 
Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van 
specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme3,

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

A. overwegende dat “staatsterrorisme” verwijst naar gewelddaden van een staat die 
systematisch gericht zijn tegen een burgerbevolking van een andere staat of tegen zijn 
eigen burgers4; overwegende dat de essentie van terrorisme kan worden samengevat als 
politiek gemotiveerd geweld dat met voorbedachten rade wordt gepleegd tegen niet-
strijdende doelwitten; overwegende dat “establishment”-terrorisme, dikwijls staats- of 

1 PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6.
2 PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93.
3 PB L 151 van 16.6.2009, blz. 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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door de staat gesponsord terrorisme genoemd, door regeringen – of vaker door facties 
binnen regeringen – wordt gebruikt tegen de burgers van die regering, tegen facties 
binnen de regering of tegen buitenlandse regeringen of groepen5;

B. overwegende dat sinds 24 februari 2022, toen Rusland de illegale, niet-uitgelokte en 
ongerechtvaardigde oorlog tegen Oekraïne begon, met de unanieme steun van het 
Russische parlement, Russische troepen duizenden Oekraïense burgers hebben gedood; 
overwegende dat Russische troepen in het hele land terreurdaden blijven plegen die 
gericht zijn tegen verschillende elementen van de civiele infrastructuur, zoals huizen, 
scholen, ziekenhuizen, spoorwegstations, theaters en de kerncentrale in Zaporizja; 
overwegende dat deze wrede en onmenselijke daden leed, verwoesting en ontheemding 
tot gevolg hebben; overwegende dat Oekraïne al meer dan 34 000 oorlogsmisdaden 
heeft gedocumenteerd die door Russische en gelieerde troepen zijn begaan; 
overwegende dat meer dan 90 % van deze misdaden is gepleegd tegen de 
burgerbevolking en/of erop gericht is civiele faciliteiten te vernietigen;

C. overwegende dat Rusland sinds begin oktober het gemunt heeft op delen van de 
Oekraïense energie-infrastructuur waarbij gebruikgemaakt wordt van Iraanse kamikaze-
drones; overwegende dat dit enorme schade en leed veroorzaakt onder de 
burgerbevolking en gericht is op het veroorzaken van een humanitaire catastrofe en het 
op de vlucht jagen van nieuwe golven vluchtelingen tijdens de koude wintermaanden;

D. overwegende dat de Russische Federatie reeds meer dan 4 000 raketten heeft gebruikt 
tegen Oekraïne en vanaf Russisch grondgebied het land meer dan 24 000 keer heeft 
beschoten; overwegende dat de strijdkrachten van de Russische Federatie in november 
2022 meer dan 60 982 elementen van de civiele infrastructuur hebben beschadigd of 
vernietigd, waaronder 42 818 woonblokken en huizen, 1 960 onderwijs- en 396 
medische instellingen, 392 culturele en 87 religieuze gebouwen en 5 315 structuren in 
verband met de water- en elektriciteitsnetten; overwegende dat door doelbewuste raket- 
en drone-aanvallen van de Russische Federatie 40% van de kritieke energie-
infrastructuur in Oekraïne is vernietigd; overwegende dat er berichten zijn dat een 
evacuatie van Kyiv zou kunnen worden overwogen; overwegende dat er een tekort aan 
glas is om ramen in particuliere woningen te repareren;

E. overwegende dat de militairen van het Russische leger moorden, ontvoeringen, seksueel 
geweld, foltering en andere wreedheden hebben begaan in de nieuwe en reeds eerder 
bezette gebieden van de Oekraïense regio’s Kyiv (Boetsja, Irpin, Borodjanka en 
Hostomel), Tsjernihiv, Soemy en Charkiv; overwegende dat de Oekraïense 
strijdkrachten na de bevrijding van Izjoem in september 2022 meer dan 400 
ongemarkeerde graven van Oekraïense burgers hebben aangetroffen; overwegende dat 
de Russen in juni 2022 raketten hebben afgevuurd op een winkelcentrum in 
Krementsjoek, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen en tientallen anderen 
gewond raakten;

F. overwegende dat tijdens de belegering van Marioepol de autoriteiten van de Russische 
Federatie een grootschalige humanitaire crisis hebben veroorzaakt die heeft geleid tot de 
dood van meer dan 22 000 burgers en de verwoesting van 95 % van de stad;

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

https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism
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G. overwegende dat Oekraïense burgers, waaronder kinderen, het slachtoffer zijn van 
gerichte moorden en ontvoeringen, foltering, verkrachting en seksueel geweld; 
overwegende dat meer dan 1,3 miljoen Oekraïense burgers, waaronder meer dan 
200 000 kinderen, gedwongen zijn hun huis te verlaten of zijn gedeporteerd naar 
afgelegen delen van Rusland; overwegende dat het Russische regime uitgebreid 
gebruikgemaakt heeft van gedwongen massadeportatie van Oekraïense burgers, onder 
wie kinderen, naar het grondgebied van Rusland via zogeheten “filtratiekampen”;

H. overwegende dat Rusland al vele jaren terroristische daden initieert en terroristische 
regimes steunt en financiert, bijvoorbeeld door wapens te leveren aan het Assad-regime 
in Syrië en onschuldige burgers in Syrië doelbewust als doelwit te kiezen met aanvallen 
op vreedzame steden en civiele infrastructuur, met name markten, medische faciliteiten 
en scholen; overwegende dat onder deze daden ook de vergiftiging van de familie 
Skripal en het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines, waarbij 298 mensen 
om het leven kwamen, begrepen worden;

I. overwegende dat de Russische Federatie op grote schaal gebruikmaakt van 
terreurtactieken tegen de burgerbevolking in Syrië, Sudan, Libië, de Centraal-
Afrikaanse Republiek en Mali, en daarvoor de Wagner-groep van particuliere 
huurlingen inzet, die dergelijke misdaden ook in Oekraïne pleegt, waaronder grove en 
systematische schendingen van de mensenrechten, zoals massale standrechtelijke 
executies, willekeurige opsluitingen, seksueel geweld, gedwongen verdwijningen en 
foltering;

J. overwegende dat de Russische Federatie stelselmatig terroristische daden blijft plegen 
tegen de politieke tegenstanders van het regime in Rusland en daarbuiten door middel 
van politiek gemotiveerde moorden of pogingen tot moord op en vergiftiging van 
opposanten, journalisten, activisten en buitenlandse leiders; overwegende dat die acties 
onder meer de gevallen Viktor Joesjtsjenko, Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, 
Sergej Protazanov, Vladimir Kara-Murza, Aleksej Navalny, Sergej en Joelia Skripal, 
Natalia Estemirova, Alexander Litvinenko en Zelimchan Changosjvili betroffen;

K. overwegende dat de regering van de Russische Federatie tijdens de tweede Tsjetsjeense 
oorlog van 1999-2009 een terreurcampagne tegen burgers heeft georganiseerd en 
uitgevoerd, waaronder de barbaarse verwoesting van de hoofdstad van de Tsjetsjeense 
Republiek Itsjkerië, de stad Grozny, waarbij duizenden onschuldige mannen, vrouwen 
en kinderen om het leven kwamen;

L. overwegende dat de acties van Russische strijdkrachten en daaraan gelieerde troepen 
beantwoorden aan de definitie van terrorisme die is aanvaard door de EU, de VN-
Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN, zoals opgenomen in resolutie 
1566 van de VN-Veiligheidsraad van 2004, resolutie 49/60 van de Algemene 
Vergadering van de VN van 9 december 1994 en de gemeenschappelijke standpunten 
2001/931/GBVB en 2009/468/GBVB van de Raad; overwegende dat in deze definities 
terrorisme wordt omschreven als strafbare feiten, ook tegen burgers, die worden 
gepleegd met de bedoeling de dood of ernstig lichamelijk letsel te veroorzaken, of het 
nemen van gijzelaars met als doel bij het grote publiek of bij een bepaalde groep 
personen een staat van terreur uit te lokken, een bevolking te intimideren of een 
regering of internationale organisatie te dwingen een handeling te verrichten of zich 
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daarvan te onthouden;

M. overwegende dat de criteria waaraan entiteiten moeten voldoen om te worden 
toegevoegd aan de EU-lijst van terroristen, zoals beschreven in Gemeenschappelijk 
Standpunt 2001/931/GBVB, onder meer zijn dat zij daden plegen met als doel een 
bevolking ernstig te intimideren of de politieke, constitutionele, economische of sociale 
basisstructuren van een land ernstig te destabiliseren of te vernietigen, een aanslag op 
het leven van een persoon, met mogelijk een dodelijke afloop, ernstige schending van 
de fysieke integriteit van een persoon, ontvoering of gijzeling, het veroorzaken van 
vergaande verwoesting van overheids- en openbare voorzieningen, vervoersystemen of 
infrastructurele voorzieningen, met inbegrip van informaticasystemen, een vast platform 
op het continentaal plat, openbare plaatsen of privéterreinen, met als mogelijk resultaat 
dat mensenlevens in gevaar worden gebracht of aanzienlijke economische schade wordt 
aangericht, of het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, stroom of andere 
essentiële natuurlijke hulpbronnen, met als gevolg dat mensenlevens in gevaar worden 
gebracht;

N. overwegende dat dergelijke terroristische methoden om oorlog te voeren, met de 
goedkeuring van de Russische leiders en bevelhebbers, deel uitmaken van de strategie 
om Oekraïne als natie te intimideren en te vernietigen;

O. overwegende dat dergelijke gewelddadige, geplande terroristische acties van de 
Russische strijdkrachten in Oekraïne geen militaire betekenis hebben maar uitsluitend 
een terroristisch oogmerk, door het regime van Poetin worden georkestreerd met 
gebruikmaking van het bestaande staatsapparaat van de Russische Federatie en worden 
uitgevoerd via reguliere en irreguliere militaire structuren waarbij personen met een 
strafblad en buitenlandse huurlingen betrokken zijn;

P. overwegende dat dergelijke terroristische acties van het regime van Poetin tot doel 
hebben het verzet van Oekraïners te breken en hen geen alternatief te bieden dan de 
bezettingsmacht te aanvaarden en in te stemmen met de illegale poging om de tijdelijk 
bezette gebieden van Oekraïne in te lijven;

Q. overwegende dat de criminele acties die Rusland in Oekraïne onderneemt, veel verder 
gaan dan het louter “sponsoren van terrorisme”, aangezien de belangrijkste dader van 
deze terroristische daden het Russische leger is, een kerninstelling van de Russische 
staat, en niet een niet-statelijke actor; overwegende dat deze misdaden die door Rusland 
worden gepleegd, blijk geven van een groteske onverschilligheid jegens de regels en 
wetten inzake oorlogsvoering die de uitoefening van militaire macht beperken, zoals 
blijkt uit het wijdverbreide gebruik van foltering en de standrechtelijke executies van 
Oekraïense krijgsgevangenen; overwegende dat dit geen daden zijn die bij wijze van 
uitzondering worden uitgevoerd door misdadige elementen binnen het Russische leger, 
maar daarentegen worden bedacht en uitgevoerd met de specifieke bedoeling de 
Oekraïense bevolking te terroriseren;

R. overwegende dat het huidige rechtskader van de EU niet voorziet in de aanwijzing van 
een staat als sponsor van terrorisme of als dader van terrorisme; overwegende dat 
daarom aanvullend optreden van de EU nodig is om een nieuw rechtsinstrument vast 
stellen zodat staten die daden van staatterrorisme plegen daarvan juridische gevolgen 
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ondervinden; overwegende dat de invoering van wijzigingen in het rechtskader en de 
aanmerking van het huidige Russische regime als terroristisch regime, als praktisch 
gevolg moeten hebben dat elke vorm van samenwerking wordt beperkt, beperkende 
maatregelen worden uitgevoerd, financiële activa worden bevroren en politieke dialogen 
en onderhandelingen worden opgeschort; overwegende dat dit de mogelijkheid biedt om 
de samenwerking met Russische entiteiten en door de staat gecontroleerde bedrijven 
stop te zetten en secundaire sancties op te leggen aan andere landen en personen die 
blijven samenwerken met Russische entiteiten; overwegende dat aanmerking van het 
huidige Russische regime als een terroristisch regime de rechterlijke instanties in staat 
moet stellen slachtoffers van terrorisme schadeloos te stellen en de activa van de 
Russische Federatie in beslag te nemen;

S. overwegende dat aanmerking van Rusland als een staat die terroristische daden pleegt 
ook de vraag zou doen rijzen of het lidmaatschap van Rusland van internationale 
organisaties zoals de VN en de VN-Veiligheidsraad, alsook van andere multilaterale 
fora zoals de G20, moet worden opgeschort; overwegende dat sommige van de 
bovengenoemde beperkende maatregelen reeds ten uitvoer zijn gelegd als gevolg van de 
verschillende reeksen sancties die sinds 24 februari 2022 aan Rusland en Belarus zijn 
opgelegd;

T. overwegende dat de VS over een juridische procedure beschikt die het land in staat stelt 
staten aan te wijzen als sponsors van terrorisme in het kader van de Export 
Administration Act, de Arms Export Control Act en de Foreign Assistance Act; 
overwegende dat de VS thans de regeringen van Syrië, Iran, Noord-Korea en Cuba heeft 
aangewezen als sponsors van internationale terrorisme; overwegende dat Canada op 
grond van de State Immunity Act over een mechanisme beschikt inzake staten die 
terrorisme steunen, in het kader waarvan Iran en Syrië sinds 2012 op een lijst staan van 
staten die terrorisme steunen;

U. overwegende dat de fungerend voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE), Zbigniew Rau, op 14 maart 2022 heeft verklaard dat 
de acties van de regering van de Russische Federatie in Oekraïne tegen onschuldige 
burgers en civiele infrastructuur neerkomen op “staatsterrorisme”;

V. overwegende dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op 13 oktober 
2022 het huidige Russische regime als terroristisch heeft bestempeld6; overwegende dat 
de Raad van Europa er met name op heeft gewezen dat de Russische Federatie met haar 
willekeurige aanvallen, zoals de barbaarse reeks raketaanvallen van 10 oktober op 
verschillende Oekraïense steden, waarbij openbare pleinen, speelplaatsen en 
woongebouwen werden getroffen, ernaar streefde haar terroristische beleid te 
bevorderen om de wil van Oekraïners om zich te verzetten en hun land te verdedigen, te 
breken, en burgers zo veel mogelijk schade toe te brengen;

W. overwegende dat de parlementen van verschillende EU-lidstaten, waaronder Polen, 
Litouwen, Letland, Estland en Tsjechië, reeds hebben verklaard dat Rusland een 
sponsor van terrorisme is;

X. overwegende dat op 17 maart 2022 de Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, de 

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

https://pace.coe.int/en/files/31390/html
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wereld heeft opgeroepen om de Russische Federatie als terroristische staat aan te 
merken;

Y. overwegende dat Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, op 23 september 
2022 in zijn toespraak tot de 77e Algemene Vergadering van de VN over de Russische 
Federatie heeft verklaard dat “wanneer een permanent lid van de Veiligheidsraad een 
niet-uitgelokte, ongegronde oorlog start die door de Algemene Vergadering is 
veroordeeld, het automatisch uit de Veiligheidsraad moet worden gezet”;

1. spreekt nogmaals zijn onwrikbare steun uit voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en 
territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen; 
veroordeelt de illegale, niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde oorlog van Rusland tegen 
Oekraïne en eist dat Rusland en zijn gelieerde troepen alle militaire acties staken en zich 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk terugtrekken uit het internationaal erkende 
grondgebied van Oekraïne;

2. spreekt zijn grote verontwaardiging uit over de gruweldaden en gecoördineerde 
terreurdaden, met inbegrip van de willekeurige beschietingen van steden en dorpen, 
gedwongen deportaties, het gebruik van verboden munitie, aanvallen op burgers die 
conflictgebieden proberen te ontvluchten via vooraf overeengekomen humanitaire 
corridors, executies van burgers, seksueel geweld, gedwongen ontheemding en 
aanvallen op woongebieden en civiele infrastructuur, zoals energiefaciliteiten, 
ziekenhuizen, scholen, schuilkelders en ambulances;

3. verklaart dat de Russische Federatie een terroristisch regime is vanwege de opzettelijke 
fysieke vernieling van de civiele infrastructuur en de massale moord op Oekraïense 
burgers, met als doel het Oekraïense volk te elimineren; verzoekt de internationale 
gemeenschap van democratieën hetzelfde te doen;

4. verzoekt de EU en haar lidstaten het huidige Russische regime als een terroristisch 
regime aan te merken, met alle negatieve gevolgen van dien;

5. dringt er bij de EU-instellingen op aan de nodige actie te ondernemen om een nieuw 
EU-rechtsinstrument vast te stellen zodat regimes, in dit geval het huidige Russische 
regime, die zich schuldig maken aan staatsterrorisme, daarvan juridische gevolgen 
ondervinden, en daarbij de sancties te specificeren die moeten worden opgelegd aan de 
staat en de verschillende onderdelen van de regering, alsook aan zijn politieke, 
wetgevende, militaire en uitvoerende organen; wenst dat in dit rechtsinstrument 
praktische bepalingen worden opgenomen om de schuldige staat ter verantwoording te 
roepen voor zijn misdaden van militaire agressie;

6. verzoekt de EU-instellingen de de facto autoriteiten van de Volksrepubliek Donetsk en 
de Volksrepubliek Luhansk en de strijdkrachten van de Russische Federatie, samen met 
haar paramilitaire eenheden zoals de Wagner-groep en het 141e Speciale 
Gemotoriseerde Regiment, ook bekend als de Kadyrovieten, alsmede politieke 
groeperingen, waaronder de partij Verenigd Rusland en de andere politieke partijen die 
in de Doema vertegenwoordigd zijn, namelijk de Communistische Partij van de 
Russische Federatie, Rechtvaardig Rusland – Voor de Waarheid en de Liberaal-
Democratische Partij van Rusland, op de EU-lijst van terroristische organisaties en 
staten te zetten, zodat aan hen brede internationale sancties kunnen worden opgelegd; 
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dringt erop aan dat Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad 
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme 
dienovereenkomstig wordt gewijzigd en dat aanvullende beperkende maatregelen 
worden overwogen in het kader van de sanctieregeling die is ingesteld bij Verordening 
(EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen 
bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme7;

7. verzoekt de EU-instellingen maatregelen te nemen om de Russische Federatie op het 
internationale toneel volledig te isoleren, rekening houdend met het voorstel van 
voorzitter Charles Michel van de Raad met betrekking tot haar lidmaatschap van de 
VN-Veiligheidsraad, en af te zien van evenementen op het grondgebied van de 
Russische Federatie;

8. verzoekt de lidstaten en andere landen doeltreffende maatregelen te nemen om het 
huidige terroristische regime van Rusland volledig te isoleren, onder meer door alle 
vormen van samenwerking met het huidige regime te verminderen en de contacten met 
zijn vertegenwoordigers op alle niveaus tot het strikt noodzakelijke minimum te 
beperken; dringt erop aan de diplomatieke betrekkingen met Rusland verder terug te 
dringen en het aantal diplomaten van de EU en haar lidstaten dat in Rusland aanwezig 
is, te verminderen;

9. verzoekt de lidstaten instellingen die banden hebben met de Russische staat te sluiten en 
te verbieden, bijvoorbeeld het netwerk van de Russische centra voor wetenschap en 
cultuur, alsook organisaties en verenigingen van de Russische diaspora, die onder 
auspiciën en leiding van Russische diplomatieke missies opereren en Russische 
propaganda en de neo-imperialistische ideologie van “Russkiy Mir” (“Russische 
wereld”) wereldwijd bevorderen;

10. verzoekt de Raad om, in aanvulling op de eisen met betrekking tot het nieuwe 
rechtsinstrument van de EU, de Gemeenschappelijke Standpunten 2001/931/CFSP en 
2009/468/CFSP van de Raad te wijzigen door het woord “staat” toe te voegen, teneinde 
het huidige Russische regime als terroristisch regime te kunnen aanmerken;

11. dringt aan op uitbreiding van de terroristenlijst van de EU tot personen en entiteiten die 
bij verschillende gespecialiseerde ngo’s als sponsors van terrorisme te boek staan;

12. dringt aan op de spoedige oprichting van een internationaal ad-hoctribunaal voor de 
door de staatsleiding van Rusland gepleegde misdaad van agressie tegen Oekraïne, waar 
Vladimir Poetin en alle Russische civiele en militaire functionarissen en gelieerde 
groeperingen die verantwoordelijk zijn voor het beramen, het starten en voeren van de 
oorlog in Oekraïne, zullen worden vervolgd;

13. dringt aan op hernieuwde steun voor de lopende onafhankelijke onderzoeken naar 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door Rusland, die ervoor moeten 
zorgen dat degenen die betrokken zijn bij het beramen, organiseren, plegen en 
faciliteren van deze misdaden individueel ter verantwoording worden geroepen;

14. benadrukt dat de tegoeden die zijn bevroren als gevolg van de EU-sancties die zijn 
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vastgesteld in reactie op de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, op dezelfde 
wijze in beslag moeten worden genomen als die van terroristische organisaties, en 
moeten worden gebruikt als herstelbetalingen voor de diverse gevolgen van de 
Russische agressie tegen Oekraïne; stelt voor dat deze compensatie de onmiddellijke 
betaling van vergoeding van de schade van elke raketaanval tegen civiele en energie-
infrastructuur, van de kosten van de wederopbouw van de vernietigde steden en 
infrastructuur in Oekraïne, en compensatie voor particulieren en vernietigde bedrijven 
omvat;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten EU- en nationale wetgeving vast te stellen om 
een rechtsgrondslag te creëren voor het gebruik van middelen die als gevolg van EU-
sancties zijn geconfisqueerd om Oekraïne en de slachtoffers van de Russische agressie 
tegen Oekraïne te compenseren;

16. verzoekt de Commissie te werken aan een rechtskader waarmee zij beslag kan leggen 
op de activa van de militaire en politieke elite van Rusland, zijn oorlogsmisdadigers en 
oligarchen, waarop in het kader van de huidige sanctieregeling reeds de hand is gelegd; 
benadrukt dat alle sancties strikt moeten worden uitgevoerd en dat mazen in de 
wetgeving moeten worden weggewerkt;

17. verzoekt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa om via het 
Moskou-mechanisme of andere passende instrumenten de schendingen van het 
internationaal humanitair en het mensenrechtenrecht, oorlogsmisdaden en misdaden 
tegen de menselijkheid in Oekraïne, de mensenrechtensituatie in Rusland en de 
Russische agressie tegen Georgië en de Republiek Moldavië, te blijven evalueren;

18. herinnert eraan dat de misdaden van de Sovjet-Unie niet zijn onderworpen aan een 
duidelijke morele of juridische beoordeling door de internationale gemeenschap en 
benadrukt dat de huidige aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en zijn 
oorlogsmisdaden tegen het Oekraïense volk aantonen dat een gebrek aan 
verantwoording en gerechtigheid alleen maar leidt tot herhaling van in het verleden 
begane misdaden;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
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, 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.


