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B9-0063/2023

Rezoluția Parlamentului European referitoare la înființarea unui tribunal privind crima 
de agresiune împotriva Ucrainei
(2022/3017(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Rusia și Ucraina, în special rezoluția 
sa din 19 mai 2022 referitoare la lupta împotriva impunității pentru crimele de război 
din Ucraina1,

– având în vedere Carta ONU, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 
politice, Convenția Consiliului Europei pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, Statutul de la Roma și amendamentele de la Kampala privind 
crima de agresiune,

– având în vedere comunicatul de presă al Comisiei din 30 noiembrie 2022, care prezintă 
opțiuni pentru a se asigura că Rusia plătește pentru crimele sale,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 15 decembrie 2022,

– având în vedere rezoluția Adunării Generale a ONU din 2 noiembrie 2022 intitulată 
„Raportul Curții Penale Internaționale” și cea din 14 noiembrie 2022 intitulată 
„Continuarea căilor de atac și a despăgubirilor pentru agresiunea împotriva Ucrainei”,

– având în vedere rezoluția Adunării Generale a ONU din 3 noiembrie 1950, intitulată 
„Uniți pentru pace”,

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

A. întrucât, în concordanță cu Carta ONU și cu principiile dreptului internațional, în 
relațiile lor internaționale toate statele se bucură de egalitate suverană și trebuie să se 
abțină de la amenințări sau de la folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau a 
independenței politice a oricărui stat;

B. întrucât Federația Rusă desfășoară un război ilegal, neprovocat și nejustificat de 
agresiune împotriva Ucrainei începând cu 24 februarie 2022 și întrucât, la 
16 martie 2022, Curtea Internațională de Justiție a ordonat Federației Ruse „să își 
suspende imediat operațiunile militare pe care le-a început ... pe teritoriul Ucrainei”; 
întrucât cei responsabili de comiterea crimei de agresiune împotriva Ucrainei nu trebuie 
să rămână nepedepsiți;

C. întrucât, în cauza Barcelona Traction, Curtea Internațională de Justiție a indicat că 
obligațiile care decurg din scoaterea în afara legii a actelor de agresiune sunt obligații 
față de comunitatea internațională în ansamblu, spre deosebire de statele individuale;

1 JO C 479, 16.12.2022, p. 68.
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D. întrucât, la 30 noiembrie 2022, Comisia a prezentat opțiuni pentru a se asigura că Rusia 
plătește pentru crimele sale, în care a remarcat că Rusia nu acceptă jurisdicția Curții 
Penale Internaționale (CPI) și că crima de agresiune, care este o infracțiune comisă de 
cea mai înaltă conducere politică și militară, nu poate fi, prin urmare, urmărită penal de 
CPI; întrucât Comisia a propus opțiuni alternative pentru a asigura că se face justiție, și 
anume prin intermediul unui tribunal internațional independent special bazat pe un tratat 
multilateral sau al unei instanțe specializate integrate într-un sistem național de justiție 
cu judecători internaționali, ambele necesitând un sprijin puternic din partea ONU;

E. întrucât, la 15 decembrie 2022, Consiliul European a salutat și a încurajat continuarea 
eforturilor de asigurare a răspunderii pentru crima de agresiune și a invitat Comisia, 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și 
Consiliul să continue această activitate, în conformitate cu dreptul UE și cu dreptul 
internațional, subliniind că urmărirea penală a crimei de agresiune este o preocupare 
pentru întreaga comunitate internațională,

F. întrucât orice tribunal special s-ar ocupa exclusiv de crima de agresiune împotriva 
Ucrainei și nu de crimele de război și de crimele împotriva umanității comise de Rusia 
în Ucraina; întrucât un astfel de tribunal ar completa CPI și nu ar înlocui-o; întrucât 
există numeroase precedente pentru instituirea unor tribunale penale ad-hoc 
internaționale; întrucât Carta Tribunalului Militar Internațional (Carta de la Nürnberg) 
din 1945 a inclus planificarea, pregătirea, inițierea sau purtarea unui război de agresiune 
ca exemple de crime împotriva păcii;

G. întrucât un război de agresiune este o crimă internațională extrem de periculoasă, în 
special în contextul posibilei utilizări a tuturor tipurilor de arme de distrugere în masă, 
care conduce la consecințe catastrofale pentru pacea mondială și mijloacele de 
subzistență ale oamenilor, precum și la daune grave, pe termen lung aduse mediului 
natural și climei,

1. condamnă în termenii cei mai fermi cu putință războiul de agresiune al Federației Ruse 
împotriva Ucrainei, precum și implicarea Belarusului în acest război și cere Rusiei să 
înceteze imediat toate activitățile militare din Ucraina și să retragă necondiționat toate 
forțele și echipamentele militare de pe întreg teritoriul recunoscut internațional al 
Ucrainei;

2. își exprimă solidaritatea deplină cu poporul ucrainean, sprijină pe deplin independența, 
suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute 
la nivel internațional și subliniază că acest război constituie o încălcare gravă a dreptului 
internațional;

3. solicită înființarea unui tribunal special pentru anchetarea și urmărirea penală a crimei 
de agresiune comise de conducerea politică și militară a Federației Ruse împotriva 
Ucrainei și îndeamnă statele membre să sprijine înființarea unui astfel de tribunal; 
consideră că UE trebuie să își asume rolul de lider în această luptă împotriva impunității 
și pentru pace;

4. subliniază rolul important pe care l-ar juca un tribunal special privind crima de 
agresiune împotriva Ucrainei în încercarea de a face dreptate poporului ucrainean și în 
facilitarea obținerii de despăgubiri și a procesului de reconciliere viitoare, precum și în 
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descurajarea altor actori internaționali de la a imita agresiunea ilegală a Rusiei;

5. invită Comisia și Consiliul să colaboreze cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune, 
în special în cadrul ONU, pentru a găsi o cale comună de urmat solidă din punct de 
vedere juridic pentru a înființa acest tribunal special și a rezolva toate chestiunile 
nesoluționate, în special în ceea ce privește legitimitatea unui astfel de tribunal, 
imunitatea funcționarilor de stat și procedurile in absentia;

6. îndeamnă statele membre și Serviciul European de Acțiune Externă să utilizeze toate 
mijloacele de care dispun pentru a intensifica cooperarea cu Adunarea Generală a ONU 
și pentru a construi coaliții în cadrul acesteia, pentru a acționa în direcția obținerii unei 
majorități care ar putea sprijini o posibilă inițiativă a ONU de înființare a unui tribunal 
special; evidențiază importanța altor forumuri internaționale în acest efort, inclusiv a 
Consiliului Europei, a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și a G7;

7. sprijină recomandarea Adunării Generale a ONU ca prim pas către instituirea de către 
statele membre ale ONU, în cooperare cu Ucraina, a unui registru internațional al 
daunelor, care să servească drept evidență, sub formă documentară, a dovezilor și a 
cererilor privind daunele, pierderile sau vătămările suferite de toate persoanele fizice și 
juridice în cauză și daunele pe termen lung, larg răspândite și grave aduse mediului 
natural și climei, precum și statului Ucrainei, cauzate de actele ilicite la nivel 
internațional ale Federației Ruse în Ucraina sau împotriva acesteia, precum și 
promovarea și coordonarea colectării de probe;

8. invită Comisia și statele membre să ofere tot sprijinul financiar și practic necesar 
oricărui viitor tribunal care se ocupă de crima de agresiune împotriva Ucrainei și 
registrului internațional al daunelor menționat anterior, inclusiv pentru lucrările juridice 
și tehnice pregătitoare imediate pentru înființarea acestora, în cooperare cu Ucraina;

9. invită Comisia, Consiliul și statele membre, precum și partenerii și aliații acestora, să 
inițieze discuții cu privire la posibilitatea juridică de a utiliza activele suverane ale 
statului rus ca despăgubiri pentru încălcările dreptului internațional de către Rusia în 
Ucraina, inclusiv, eventual, privând aceste active protecția imunității suverane sau 
limitând această protecție din cauza caracterului grav al acestor încălcări;

10. își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea CPI de a încerca să pună capăt impunității 
pentru autorii celor mai grave crime care preocupă comunitatea internațională;

11. solicită UE să adopte o poziție comună privind crima de agresiune și, în acest sens, 
privind amendamentele de la Kampala la Statutul de la Roma al CPI; invită Bulgaria, 
Danemarca, Franța, Grecia, Ungaria și România să accepte și să ratifice amendamentele 
de la Kampala;

12. insistă ca autorii crimelor de război și ai crimelor împotriva umanității, precum și ai 
unui posibil genocid sau tentativă de genocid, precum și funcționarii guvernamentali 
responsabili și liderii militari, să fie trași la răspundere; își exprimă sprijinul deplin 
pentru ancheta în curs a CPI și invită statele membre să colaboreze mai eficient cu CPI 
în acest scop; îndeamnă Ucraina să ratifice Statutul de la Roma și modificările acestuia 
și să devină oficial membră a CPI;
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13. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și 
parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, Președintelui, Guvernului și Radei Supreme a Ucrainei și 
Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.


