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B9-0094/2023

Europaparlamentets resolution om förberedelser inför toppmötet mellan EU och 
Ukraina
(2023/2509(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina,

– med beaktande av FN-stadgan, Haagkonventionerna, Genèvekonventionerna och 
tilläggsprotokollen till dessa samt Romstadgan,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet efter det 23:e toppmötet mellan EU och 
Ukraina den 12 oktober 2021,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 15 december 2022,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 juni 2022 Kommissionens 
yttrande om Ukrainas ansökan om medlemskap i Europeiska unionen 
(COM (2022)0407) och Europeiska rådets slutsatser av den 24 juni 2022 om Ukrainas, 
Republiken Moldaviens och Georgiens medlemskapsansökningar,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ryska federationen har sedan den 24 februari 2022 fört ett olagligt, oprovocerat och 
oberättigat anfallskrig mot Ukraina. Detta anfallskrig utgör en grov och uppenbar 
kränkning av FN-stadgan och av grundläggande principer i folkrätten.

B. Under denna tid har ryska styrkor genomfört urskillningslösa attacker mot 
bostadsområden och civil infrastruktur. Tusentals civila, däribland hundratals barn, har 
redan mördats och många fler har torterats, trakasserats, utsatts för sexuella övergrepp, 
kidnappats eller tvångsförflyttats. Detta omänskliga beteende från de ryska styrkornas 
och deras proxyaktörers sida strider helt mot internationell humanitär rätt.

C. Det 24:e toppmötet mellan EU och Ukraina kommer enligt planerna att äga rum 
den 3 februari 2023 i Kiev. Detta toppmöte kommer att utgöra ett utmärkt tillfälle att 
diskutera inte bara situationen på plats och Ukrainas nuvarande prioriteringar, däribland 
ekonomiskt och militärt stöd, ansvarsskyldighet för ryska brott, global utåtriktad 
verksamhet, restriktiva åtgärder och livsmedels- och energitrygghet, utan också de 
åtgärder som krävs för att Ukraina ska kunna fortsätta på sin väg mot EU-medlemskap.

1. Europaparlamentet upprepar i starkast möjliga ordalag sitt fördömande av 
Ryska federationens anfallskrig mot Ukraina, liksom Belarus inblandning i detta krig, 
och kräver att Ryssland omedelbart avbryter all militär verksamhet i Ukraina och 
villkorslöst drar tillbaka samtliga trupper och all militär utrustning från Ukrainas hela 
internationellt erkända territorium.



RE\1271260SV.docx 3/5 PE741.417v01-00

SV

2. Europaparlamentet uttrycker sin odelade solidaritet med folket i Ukraina, stöder till 
fullo Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess 
internationellt erkända gränser och betonar att detta krig utgör en allvarlig kränkning av 
internationell rätt. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sitt fördömande av 
Rysslands olagliga annektering av regionerna Donetsk, Cherson, Luhansk och 
Zaporizjzja i Ukraina.

3. Europaparlamentet upprepar sitt krav på ansvarsskyldighet för alla krigsförbrytelser, 
brott mot mänskligheten och aggressionsbrott. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang kommissionen och medlemsstaterna att visa ledarskap i kampen mot 
straffrihet och för fred, och att göra detta genom att tillhandahålla allt nödvändigt 
ekonomiskt och praktiskt stöd till insatserna för att säkerställa ansvarsskyldighet, samt 
att upprätta ett internationellt skaderegister.

4. Europaparlamentet fortsätter att uppmana EU-institutionerna och medlemsstaterna samt 
EU:s partner att förse Ukraina med allt nödvändigt politiskt, militärt, ekonomiskt, 
infrastrukturrelaterat, finansiellt och humanitärt stöd. Parlamentet förväntar sig att 
medlemsstaterna utnyttjar det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina för att 
stärka sina åtaganden.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka och påskynda sitt militära 
bistånd till Ukraina, i synnerhet tillhandahållandet av vapen som svar på tydligt 
konstaterade behov. Parlamentet uttrycker sitt stöd för de senaste besluten att förse 
Ukraina med moderna tunga vapen.

6. Europaparlamentet understryker det fortsatta behovet av humanitärt bistånd till Ukraina 
och av att tillgodose behoven hos miljontals fördrivna personer från och inom Ukraina, 
särskilt de som tillhör utsatta grupper. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU att 
öka sina insatser för att ta itu med den svåra situationen för de människor som har 
tvångsdeporterats till Ryssland och för de barn som har blivit tvångsadopterade i 
Ryssland.

7. Europaparlamentet uttrycker sitt fortsatt fulla stöd för det exempellösa stödpaketet på 
18 miljarder euro till Ukraina under 2023 för att säkerställa landets makroekonomiska 
stabilitet, återställa kritisk infrastruktur och upprätthålla viktiga offentliga tjänster. 
Parlamentet betonar behovet av att återuppbygga bostäder och infrastruktur på ett 
hållbart sätt.

8. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas beslut att bevilja Ukraina status som 
kandidatland, i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen och som en 
början på en process grundad på landets egna meriter. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att samla den politiska viljan för att ge förnyad kraft åt 
utvidgningsprocessen och infria sina löften genom konkreta positiva steg i 
anslutningsprocessen för de länder som vill ansluta sig till unionen och förtjänar att ingå 
i den europeiska familjen.

9. Europaparlamentet understryker att det är avgörande att länder som vill ansluta sig till 
EU genomför nödvändiga reformer, särskilt när det gäller rättsstatsprincipen, demokrati, 
grundläggande friheter och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar därför med 
kraft de ukrainska myndigheterna att visa sin politiska beslutsamhet att påskynda 
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utvecklingen genom att genomföra omfattande reformer för att verkligen uppfylla 
EU:s medlemskapskriterier, med beaktande av de prioriteringar som kommissionen 
angav i sitt yttrande av den 17 juni 2022, särskilt när det gäller korruptionsbekämpning, 
mediefrihet, stärkande av rättsväsendet, de brottsbekämpande myndigheternas funktion 
samt politisk och partipolitisk mångfald både inom och utanför parlamentet.

10. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som det civila samhället spelar i Ukraina 
och anser att det bör få fortsatt stöd och delta aktivt i reformprocessen samt att dess 
samarbete med EU:s partner bör främjas.

11. Europaparlamentet efterlyser ytterligare åtgärder och uppmanar medlemsstaterna att 
anta det 10:e paketet med sanktioner mot Ryssland så snart som möjligt samt att 
proaktivt lägga fram förslag till utvidgning av sanktionerna genom att inkludera nya 
sektorer och enskilda personer. Parlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att 
fortsätta att visa enighet inför Rysslands krig mot Ukraina. Parlamentet uppmanar 
samtliga partner, särskilt EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer, att ansluta 
sig till sanktionspaketen.

12. Europaparlamentet begär att förteckningen över enskilda personer som omfattas av 
sanktionerna utvidgas till att omfatta personer som är inblandade i tvångsdeportationer, 
de olagliga ”folkomröstningarna” i Luhansk, Cherson, Zaporizjzja och Donetsk och de 
olagliga ”valen” i Krim och Sevastopol, liksom alla medlemmar av partier i statsduman 
som innehar ämbeten i valda parlament på alla nivåer, även på regional och kommunal 
nivå samt medlemmar i ryska medieföretag som sprider anti-ukrainsk och 
krigsfrämjande propaganda. Parlamentet efterlyser ett förbud mot direkt eller indirekt 
import, inköp eller överföring av diamanter, i obearbetad eller bearbetad form, som 
kommer från Ryska federationen.

13. Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart och fullständigt embargo mot import från 
Ryssland av fossila bränslen och uran, och att ledningarna Nord Stream 1 och 2 helt ska 
tas ur bruk, i syfte att sluta finansiera Putins krigsmaskin med EU-pengar. Parlamentet 
uppmanar med kraft rådet att i samarbete med internationella partner sänka pristaket för 
olja som kommer från eller exporteras från Ryssland.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU:s tillsynsmyndigheter att noggrant 
övervaka medlemsstaternas effektiva och fullständiga genomförande av alla 
EU:s sanktioner och att ta itu med eventuella metoder för kringgående samt att även 
täppa till befintliga kryphål. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att överväga åtgärder mot tredjeländer som försöker hjälpa Ryssland och Belarus att 
kringgå införda sanktioner.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att 
justera det östliga partnerskapet för att undvika fragmentering, så att det kan fungera 
parallellt med anslutningsprocessen och fortsätta att spela en viktig roll. Parlamentet 
upprepar behovet av regionalt samarbete och ökad integration mellan länderna i det 
östliga partnerskapet.
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16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas 
regeringar och parlament, Ukrainas president, regering och Verchovna Rada samt 
Ryska federationens president, regering och statsduma.


