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B9-0132/2023

Resolutie van het Europees Parlement over het feit dat het een jaar geleden is dat 
Rusland Oekraïne binnenviel en een aanvalsoorlog tegen dat land begon
(2023/2558(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne,

– gezien de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, 
en Oekraïne, anderzijds, die in 2014 werd ondertekend1, en de diepe en brede 
vrijhandelsruimte tussen de Europese Unie en Oekraïne die daar een onderdeel van 
vormt,

– gezien het verzoek van Oekraïne om toetreding tot de EU van 28 februari 2022, de 
mededeling van de Commissie “Advies van de Commissie over het verzoek van 
Oekraïne om toetreding tot de Europese Unie” (COM(2022)0407) van 17 juni 2022, en 
de daaropvolgende conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 juni 2022,

– gezien de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van de 24e top EU-Oekraïne van 3 
februari 2022,

– gezien het bezoek van Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, aan het Europees 
Parlement op 9 februari 2023, en de toespraak die hij daar heeft gehouden,

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

A. overwegende dat Rusland sinds 24 februari 2022 een illegale, niet-uitgelokte en niet-
gerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne voert; overwegende dat deze 
aanvalsoorlog een schaamteloze en flagrante schending van het VN-Handvest en van de 
fundamentele beginselen van het internationaal recht vormt; overwegende dat Oekraïne 
al sinds het uitbreken van de protesten in november 2013 tegen het besluit van de 
toenmalige president om de ondertekening van de associatieovereenkomst tussen de EU 
en Oekraïne op te schorten, gebukt gaat onder Russische agressie;

B. overwegende dat Russische troepen willekeurige aanvallen hebben uitgevoerd op 
woongebieden en civiele infrastructuur; overwegende dat er reeds duizenden burgers, 
waaronder honderden kinderen, zijn gedood en dat nog veel meer mensen gefolterd, 
geïntimideerd, seksueel misbruikt of ontvoerd zijn of gedwongen ontheemd zijn 
geraakt; overwegende dat dit onmenselijke gedrag van de Russische strijdkrachten en 
gelieerde groeperingen compleet indruist tegen het internationaal humanitair recht; 
overwegende dat Rusland op 30 september 2022 eenzijdig de annexatie van de 
gedeeltelijk door Rusland bezette Oekraïense regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk en 
Zaporizja heeft uitgeroepen, nadat het eerder de Krim al had geannexeerd;

1 PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3.
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C. overwegende dat Oekraïne op 28 februari 2022 om toetreding tot de Europese Unie 
heeft verzocht; overwegende dat de Commissie op 17 juni 2022 haar advies over het 
verzoek van Oekraïne om toetreding tot de EU heeft gepubliceerd, waarin zij de 
aanbeveling deed Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU toe te kennen 
mits het land bepaalde hervormingen zou doorvoeren, onder meer met betrekking tot de 
rechtsstaat en de bestrijding van corruptie; overwegende dat de Commissie in het 
voorjaar van 2023 een mondelinge update zal verstrekken over de naleving van de 
voorwaarden die in het advies van de Commissie van 17 juni 2022 zijn geformuleerd;

D. overwegende dat de Europese Unie sinds 24 februari 2022 negen opeenvolgende 
sanctiepakketten tegen Rusland heeft vastgesteld, als aanvulling op de bestaande 
maatregelen die sinds 2014 aan Rusland zijn opgelegd; overwegende dat nog nooit 
eerder zulke zware sancties zijn opgelegd, en dat deze tot doel hebben Rusland zwaar te 
treffen als vergelding voor zijn optreden en Rusland op doeltreffende wijze te beletten 
de aanvalsoorlog tegen Oekraïne voort te zetten;

1. veroordeelt nogmaals in de krachtigste bewoordingen de Russische aanvalsoorlog tegen 
Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus bij deze oorlog; spreekt zijn scherpe 
veroordeling uit over de militaire steun van de Iraanse autoriteiten aan Rusland;

2. eist dat Rusland onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne staakt en al zijn 
strijdkrachten en militair materieel onvoorwaardelijk terugtrekt uit het gehele 
internationaal erkende grondgebied van Oekraïne;

3. verklaart zich opnieuw onverminderd solidair met het volk van Oekraïne, dat 
aanhoudend blijk geeft van buitengewone moed en veerkracht; betuigt zijn diepe 
medeleven met de families van de duizenden onschuldige Oekraïense slachtoffers van 
deze oorlog;

4. steunt de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen 
zijn internationaal erkende grenzen ten volle, en benadrukt dat deze oorlog een ernstige 
schending van het internationaal recht vormt; veroordeelt nogmaals de illegale 
annexatie door Rusland van de Oekraïense regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk en 
Zaporizja en van het schiereiland de Krim;

5. onderstreept dat het belangrijkste doel voor Oekraïne het winnen van de oorlog tegen 
Rusland is, wat inhoudt dat Oekraïne in staat is alle troepen, gelieerde groeperingen en 
bondgenoten van Rusland uit het internationaal erkende grondgebied van Oekraïne te 
verdrijven; is van mening dat dit doel alleen kan worden bereikt als Oekraïne blijvend, 
onafgebroken en gestaag wordt voorzien van alle soorten wapens, zonder uitzondering; 
vraagt, als volgende stap, dat de levering van reeds toegezegde gevechtstanks wordt 
bespoedigd, dat serieus wordt overwogen Westerse gevechtsvliegtuigen en 
langeafstandsraketsystemen te leveren, en dat de levering van munitie aanzienlijk wordt 
opgevoerd;

6. herinnert eraan dat de Russische aanvalsoorlog het grootste militaire conflict op het 
Europese continent is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog en een illustratie 
vormt van het toenemende spanningsveld tussen autoritarisme en democratie; is van 
mening dat de overwinning van Oekraïne van het grootste belang is voor het 
waarborgen van de verworvenheden van de op regels gebaseerde internationale orde en 
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de manier van leven die vrije mensen in Europa en elders nu al vele decennia ervaren; 
herinnert eraan dat Oekraïners op het slagveld vechten en sterven om de Europese 
waarden en beginselen te verdedigen die voor de burgers van de EU vanzelfsprekend 
zijn en die zij elke dag genieten;

7. is van mening dat het resultaat van de oorlog en de reactie van de internationale 
gemeenschap cruciaal zullen zijn voor het toekomstige optreden van andere autoritaire 
regimes, die het verloop van de oorlog op de voet volgen, aangezien dit hen, afhankelijk 
van de uitkomst, kan afschrikken of juist ertoe kan aanzetten om net als Rusland in 
strijd met het internationale recht soortgelijke verregaande acties tegen hun buren of 
vermeende vijanden te ondernemen, waardoor de internationale stabiliteit, veiligheid en 
vrede verder zou worden ondermijnd;

8. overwegende dat de Russische aanvalsoorlog de geopolitieke situatie in Europa 
fundamenteel veranderd heeft veranderd, en dat de EU daarom doortastende, moedige 
en omvattende politieke, veiligheids- en financiële besluiten moet nemen; spreekt in dit 
verband nogmaals zijn steun uit voor het besluit van de Europese Raad om Oekraïne de 
status van kandidaat-lidstaat van de EU toe te kennen; verzoekt de Commissie en de 
Raad voorbereidingen te treffen om ervoor te zorgen dat de 
toetredingsonderhandelingen nog dit jaar van start kunnen gaan; is van mening dat het 
lidmaatschap van Oekraïne van de EU ten goede zou komen aan de geostrategische 
positie van een verenigd en sterk Europa en blijk zou geven van leiderschap, 
vastberadenheid en visie;

9. wijst erop dat het dringend noodzakelijk is dat verantwoording wordt afgelegd voor alle 
door Rusland gepleegde oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en daden 
van agressie tegen Oekraïne; roept de EU en haar lidstaten nogmaals op om een 
leidende rol te spelen en actief steun te verlenen aan de oprichting van een speciaal 
tribunaal dat belast wordt met het onderzoek naar en de vervolging van het door 
Rusland begane misdrijf agressie tegen Oekraïne, en aan de oprichting van een 
internationaal schaderegister; vindt dat het speciale internationale tribunaal niet alleen 
jurisdictie moet hebben om Vladimir Poetin en de politieke en militaire leiding van 
Rusland te onderzoeken, maar ook Aljaksandr Loekasjenka en de politieke en militaire 
leiding in Wit-Rusland, dat als een faciliterende staat optreedt;

10. herinnert eraan dat de opzettelijke aanvallen en wreedheden van Rusland neerkomen op 
terreurdaden tegen de Oekraïense bevolking en oorlogsmisdaden vormen; spreekt zijn 
diepe verontwaardiging en scherpe veroordeling uit over deze aanvallen en wreedheden 
en de andere daden die Rusland gedreven door zijn destructieve politieke doeleinden 
heeft begaan in Oekraïne alsook op het grondgebied van andere landen; wijst er in het 
licht van bovenstaande op dat Rusland is aangemerkt als staatssponsor van terrorisme, 
en als een staat die terroristische middelen gebruikt;

11. roept de EU-instellingen en -lidstaten en de partners van de EU nogmaals op om 
Oekraïne alle nodige politieke, militaire, economische, infrastructurele, financiële en 
humanitaire steun te blijven verlenen en op te voeren;

12. verzoekt de lidstaten zo spoedig mogelijk het tiende sanctiepakket tegen Rusland goed 
te keuren en proactief voorstellen in te dienen voor de verdere uitbreiding van sancties 
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in die zin dat er nieuwe sectoren en personen onder de sancties komen te vallen; dringt 
erop aan dat de lijst van personen en entiteiten waarop de sancties van toepassing zijn, 
wordt uitgebreid met Russische bedrijven die nog steeds op de EU-markten aanwezig 
zijn; verzoekt alle partners, in het bijzonder de kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten van de EU, de sanctiemaatregelen over te nemen; roept de EU op 
om in nauwe coördinatie en samenwerking met mondiale partners de sancties te blijven 
verscherpen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze daadwerkelijk worden 
uitgevoerd en dat ontduiking en het faciliteren van ontduiking worden voorkomen;

13. betuigt zijn dankbaarheid aan de democratische landen die sinds het allereerste begin 
van de oorlog een ongekende eenheid, solidariteit en steun aan Oekraïne hebben 
betoond en dat nog steeds doen; is van mening dat de EU de landen die in de VN 
aangenomen resoluties ter ondersteuning van Oekraïne steunen, moet belonen door 
meer samen te werken en ondersteuning te bieden, en minder steun moet verlenen aan 
landen die tegen deze resoluties stemmen of zich van stemming onthouden;

14. veroordeelt nogmaals het recente besluit van het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC) om Russische en Wit-Russische atleten toe te staan onder een neutrale vlag deel 
te nemen aan kwalificatie-evenementen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, 
hetgeen haaks staat op het vrijwel totale isolement van deze landen en door beide 
regimes voor propagandadoeleinden zal worden gebruikt; roept de lidstaten op 
stelselmatig druk uit te oefenen op het IOC om dit voor de internationale sportwereld 
beschamende besluit terug te draaien; 

15. herhaalt zijn oproep aan de EU en haar lidstaten om maatregelen te nemen om Rusland 
op het internationale toneel nog verder te isoleren, onder meer met betrekking tot het 
lidmaatschap van Rusland van internationale organisaties en organen, en af te zien van 
het houden van officiële evenementen op het grondgebied van de Russische Federatie, 
teneinde het niveau van diplomatieke betrekkingen met Moskou terug te schroeven;

16. verzoekt de Commissie en de medewetgevers de wettelijke regeling te voltooien die het 
mogelijk maakt Russische tegoeden die door de EU zijn bevroren te confisqueren en te 
gebruiken als herstelbetalingen voor de diverse gevolgen van de Russische agressie 
tegen Oekraïne, met inbegrip van de wederopbouw van het land en schadeloosstelling 
van de slachtoffers van de Russische agressie; benadrukt vast van mening te zijn dat 
Rusland na afloop van de oorlog verplicht moet worden tot het betalen van 
herstelbetalingen die het land moeten worden opgelegd om ervoor te zorgen dat het een 
substantiële bijdrage levert aan de wederopbouw van Oekraïne;

17. verzoekt de Oekraïense autoriteiten ondubbelzinnig blijk te geven van hun politieke 
vastberadenheid om de Europese aspiraties van de Oekraïense bevolking te 
verwezenlijken en er in dat kader voor te zorgen dat er flinke vooruitgang wordt 
geboekt wat betreft de noodzakelijke substantiële hervormingen, zodat zo spoedig 
mogelijk voldaan wordt aan de criteria voor EU-lidmaatschap;

18. benadrukt dat het accent moet worden gelegd op de noodzaak van een omvattend 
herstelpakket van de EU voor Oekraïne, dat gericht moet zijn op de verlening van 
onmiddellijke, middellange- en langetermijnhulp aan en wederopbouw en herstel van 
het land, alsook op de verlening van aanvullende steun om de groei van de economie na 
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afloop van de oorlog te versterken;

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 Europese Dienst voor extern optreden, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de Raad van Europa, de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa, de president, de regering en het parlement van 
de Russische Federatie en de president, de regering en de Verchovna Rada van 
Oekraïne.


