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Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukraina piiril ja Ukraina 
territooriumitel, mis on Venemaa poolt okupeeritud
(2021/3010(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina ja Venemaa kohta,

– võttes arvesse ÜRO põhikirja, ÜRO mereõiguse konventsiooni, inimõiguste 
ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

– võttes arvesse 1. augusti 1975. aasta Helsingi lõppakti ja selle alusel vastu võetud 
dokumente,

– võttes arvesse 19.–21. novembril 1990. aastal sõlmitud Pariisi uue Euroopa hartat,

– võttes arvesse 19. septembri 2014. aasta Minski memorandumit ning 12. veebruaril 
2015. aastal vastu võetud ja allkirjastatud Minski kokkulepete rakendamismeetmete 
paketti, mis kiideti tervikuna heaks ÜRO Julgeolekunõukogu 17. veebruari 2015. aasta 
resolutsiooniga 2202 (2015),

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Ukraina vahelist assotsieerimislepingut, eriti selle II jaotist, mis käsitleb poliitilist 
dialoogi ja lähendamist välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas1,

– võttes arvesse 3. juunil 2021. aastal toimunud esimest ELi ja Ukraina 
küberjulgeolekualast dialoogi,

– võttes arvesse USA-Ukraina strateegilise partnerluse hartat, millele kirjutasid 
10. novembril 2021. aastal alla USA riigisekretär Antony Blinken ja Ukraina 
välisminister Dmõtro Kuleba,

– võttes arvesse välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli avaldust 
pärast välisasjade nõukogu 13. detsembri 2021. aasta istungit, mille kohaselt Ukraina 
vastu suunatud agressioonil on Venemaa jaoks poliitilised tagajärjed ja suured 
majanduslikud kulud,

– võttes arvesse NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi avaldust pärast NATO 
välisministrite 30. novembri 2021. aasta kohtumist,

– võttes arvesse G7 riikide välisministrite 12. detsembri 2021. aasta avaldust Venemaa ja 
Ukraina kohta,

– võttes arvesse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi, Euroopa Ülemkogu eesistuja 
Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni 12. oktoobri 

1 ELT L 161, 29.5.2014, lk 3.
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2021. aasta ühisavaldust pärast ELi ja Ukraina 23. tippkohtumist,

– võttes arvesse ELi poliitikat vastuseks Ukraina kriisile, sealhulgas piiravaid meetmeid, 
mis on kehtinud alates 2014. aastast,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete kohaselt hoiduvad 
kõik riigid oma rahvusvahelistes suhetes jõuga ähvardamisest või jõu kasutamisest 
teiste riikide territoriaalse puutumatuse või poliitilise sõltumatuse vastu;

B. arvestades, et ELi-Valgevene piiril valitseva kriisi taustal on Venemaa Föderatsioon 
pidevalt suurendanud sõjalist kohalolekut Ukraina piiridel, koondades sinna praeguseks 
ligikaudu 100 000 sõjaväelast, ning Ukraina Donetski ja Luganski piirkondades, mis on 
praegu Venemaa toetatud vägede poolt okupeeritud, ning on märkimisväärselt 
suurendanud oma sõjalist tegevust okupeeritud Krimmis ja Musta mere basseinis; 
arvestades, et seda sõjalise kohaloleku suurendamist kinnitasid hiljutised 
kommertsotstarbelised satelliidifotod; arvestades, et hiljutist vägede koondamist 
peetakse suuremaks kui eelmist, mis toimus käesoleva aasta kevadel;

C. arvestades, et USA luurearuannete kohaselt võib Venemaa praegusel juhul lähetada 
2022. aasta alguseks piirkonda kuni 175 000 sõjaväelast; arvestades, et seda vägede 
koondamist võib tõlgendada kas sõjalise ründeagressiooni ettevalmistamisena mitmel 
rindel või ähvardusena kasutada jõudu naaberriigi Ukraina vastu eesmärgiga rikkuda 
Ukraina suveräänsust ja vähendada tema poliitilist sõltumatust, mis on vastuolus 
Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheliste kohustustega; arvestades, et Aljaksandr 
Lukašenka on teatanud, et toetab Venemaad Ukraina vastu suunatud sõjalise tegevuse 
korral täielikult;

D. arvestades, et Venemaa vägede hiljutise liikumisega Ukraina piiri lähedal on kaasnenud 
Venemaa esindajate ja meediaväljaannete suurem sekkumine ja 
desinformatsioonikampaaniad ELis, Ukrainas ja ka Venemaal; arvestades, et sellise 
hübriidtaktika juurde kuuluvad NATO ja Ukraina halvustamine, katsed süüdistada 
võimalikus tulevases Venemaa sõjalises eskaleerumises Ukrainat ja NATOt ning valede 
narratiivide levitamine, sealhulgas isiklikult president Putini ja endise presidendi 
Medvedjevi poolt;

E. arvestades, et Minski kokkulepete vastuvõtmisest on möödunud üle kuue aasta ning 
Krimmi poolsaare ebaseaduslikust annekteerimisest ja sõja alustamisest Ukrainas 
Venemaa Föderatsiooni poolt üle seitsme aasta; arvestades, et selle endiselt kestva 
konflikti käigus on hukkunud üle 14 000 inimese; arvestades, et konflikt on tekitanud 
ligikaudu kaks miljonit riigisisest põgenikku; arvestades, et Venemaa kontrolli all 
olevate ja annekteeritud territooriumide elanike elatusvahendid Ukrainas ja seda 
ümbritsevates piirkondades on endiselt tõsiselt mõjutatud; arvestades, et Venemaa on 
konflikti osaline ja ei saa end seetõttu esitleda vahendajana;

F. arvestades, et 2015. aasta veebruaris sõlmitud Minski kokkulepete täitmiseks võetud 
meetmete paketi rakendamisel on esinenud tõsiseid tagasilööke, eelkõige Venemaa 
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Föderatsiooni ühepoolsete meetmete tõttu, mis on vastuolus tema kokkulepetest 
tulenevate kohustustega;

G. arvestades, et Venemaa sõjalise eraettevõtte Wagner Group töötajate kohaolekust Ida-
Ukrainas koos venemeelsete separatistidega on teatatud alates 2014. aastast, ning kui 
esialgu oli neid võitlejaid 250, siis nüüdseks juba 2500;

H. arvestades, et ÜRO Ukraina inimõiguste järelevalvemissiooni viimases aruandes, mis 
avaldati 1. detsembril 2021, märgiti vaenutegevuse ägenemist Donbassi 
konfliktipiirkonnas, tsiviilohvrite arvu suurenemist Ukraina poolel ja taristu 
kahjustamist; arvestades, et aruandes märgiti ka, et isehakanud Donbassi vabariigi 
kohtud jätkasid tsiviilelanike süüdimõistmist konfliktidega seotud kuritegude eest ilma 
õiglase kohtumõistmiseta;

I. arvestades, et Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel Donetski ja Luganski 
piirkonnas on üle 160 ebaseadusliku vangla, kus on alates konflikti algusest 
ebaseaduslikult kinni peetud, piinatud ja ebainimlikult koheldud rohkem kui 3000 
inimest;

J. arvestades, et Venemaa rikub Donbassis jätkuvalt relvarahu ning Ukraina positsioone 
on rünnatud 2346 korral, mille tagajärjel hukkus 65 Ukraina sõdurit ja 261 sai 
vigastada, sealhulgas 29 Ukraina relvajõudude sõjaväelast, kelle snaiprid tapsid 
ajavahemikus 1. jaanuarist 2. detsembrini 2021;

K. arvestades, et 2021. aasta aprillis sulges Venemaa kaitseministeerium ühepoolselt Kertši 
väina ümbritsevad veed muude riikide mittekaubanduslikele laevadele, takistades seega 
laevade vaba liikumist Aasovi merele ja sealt välja; arvestades, et kuigi Venemaa teatas, 
et kaotab piirangud 2021. aasta oktoobris, on need endiselt jõus; arvestades, et neil 
takistustel on negatiivsed tagajärjed Ukraina sadamatele Aasovi merel ja 
rahvusvahelisele meretransiidile Mustal merel;

L. arvestades, et Venemaa president Putin allkirjastas 15. novembril 2021 dekreedi 
lihtsustatud kaubandusreeglite kohta, mis võimaldavad kaupadel liikuda ajutiselt 
valitsuse kontrolli alla mittekuuluvatesse Ukraina Donetski ja Luganski piirkonda ja 
sealt välja;

M. arvestades, et USA-Ukraina 10. novembri 2021. aasta strateegilise partnerluse hartas on 
sätestatud, et Ameerika Ühendriigid ja Ukraina kavatsevad jätkata mitmeid sisulisi 
meetmeid Ukraina vastu suunatud otsese ja hübriidagressiooni ärahoidmiseks ning võtta 
Venemaa sellise agressiooni ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest vastutusele;

N. arvestades, et president Putin nõudis 1. detsembril 2021. aastal NATO-lt õiguslikult 
siduvaid tagatisi selle kohta, et idalaienemist rohkem ei toimu; arvestades, et NATO 
peasekretär Jens Stoltenberg teatas 30. novembril 2021 pärast NATO välisministrite 
kohtumist, viidates Ukraina võimalikule kuulumisele NATOsse, et Venemaal ei ole 
vetoõigust ega õigust sellesse protsessi sekkuda;

1. toetab Ukraina sõltumatust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust selle 
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rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; kordab, et toetab igati ELi põhimõtet Krimmi 
Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna ebaseaduslikku annekteerimist mitte 
tunnustada; mõistab Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimise Venemaa 
Föderatsiooni poolt ning Venemaa otsese ja kaudse osalemise Ida-Ukraina 
relvakonfliktis, samuti nendel aladel toime pandud jätkuvad inimõiguste rikkumised 
otsustavalt hukka;

2. mõistab Venemaa praeguse suure sõjalise kohaloleku Ukraina piiri ääres hukka ja 
lükkab tagasi kõik Venemaa sellealased põhjendused; tuletab meelde, et see on 
käesoleval aastal teine selline juhtum; rõhutab, et lisaks vägede koondamisele on järsult 
sagenenud ka Venemaa vaenulikud avaldused;

3. nõuab, et Venemaa Föderatsioon tõmbaks viivitamata ja täielikult oma sõjalised jõud 
tagasi, lõpetaks Ukraina territoriaalse terviklikkuse ähvardamise, millel on 
destabiliseeriv mõju kogu piirkonnale ja kaugemalgi, lõpetaks kõik konflikti veelgi 
süvendavad meetmed ja leevendaks pingeid vastavalt oma rahvusvahelistele 
kohustustele; rõhutab vajadust leida konfliktile rahumeelne poliitiline lahendus;

4. rõhutab, et Venemaa sõjalise kohaloleku suurendamine ohustab Euroopas ka üldist 
rahu, stabiilsust ja julgeolekut, ning kutsub Venemaad üles täitma oma rahvusvahelisi 
kohustusi, näiteks Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) põhimõtteid 
ja kohustusi seoses sõjalise liikuvuse läbipaistvusega, sealhulgas Viini dokumenti; 
nõuab lisaks tungivalt, et Venemaa täidaks ÜRO mereõiguse konventsioonist tulenevat 
kohustust ning tagaks meresõidu- ja transiidivabaduse läbi rahvusvahelise Kertši väina 
Aasovi mere sadamatesse;

5. väljendab solidaarsust Ukraina rahvaga, kes on alates 2014. aastast kannatanud 
sõjategevuse tõttu, mis tõi kaasa tõsise majanduskriisi, ning keda ähvardab praegu 
täieulatuslik sõjaline rünnak, mis seab ohtu kõigi Ukraina kodanike elu;

6. kordab, et ELi julgeolekualane dialoog Ukrainaga peaks olema sihikindel ja aitama 
ühtselt hinnata kohapealseid julgeolekuprobleeme; rõhutab, et kooskõlas ÜRO põhikirja 
artikliga 51, mis lubab individuaalset ja kollektiivset enesekaitset, peaksid sõbralikud 
riigid pakkuma Ukrainale rohkem sõjalist toetust ja kaitserelvastust; väljendab heameelt 
ELi nõukogu 2. detsembri 2021. aasta otsuse üle eraldada Ukrainale Euroopa 
rahutagamisrahastu raames 31 miljoni eurot, et aidata tugevdada riigi vastupanu- ja 
kaitsevõimet;

7. rõhutab, et Venemaa püüab vägede korduva koondamisega Ukraina piirile saavutada 
seda, et lääneriigid teeksid Ukraina kulul poliitilisi järeleandmisi; rõhutab, et ühegi riigi 
valikud liitlaste osas ei tohi sõltuda kolmanda riigi heakskiidust, ning lükkab seetõttu 
tagasi kõik Venemaa katsed kaasata mõned riigid oma mõjusfääri ja seega kujundada 
nende tulevikku; tuletab meelde, et Venemaa tõlgendab lääneriikide kompromisse ja 
vastutulekut nõrkusena ja sellega ainult innustataks Venemaad käituma veel 
agressiivsemalt;

8. rõhutab, et Venemaa vägede koondamine on ühtlasi osa laiemast strateegiast, mis 
hõlmab ka hübriidsõja elemente, mida Venemaa peab Euroopa Liidu ja selle sarnaselt 
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meelestatud partnerite vastu, tekitades liidu naabruses, piiridel ja liidu sees kaost ja 
segadust; kordab, et Venemaa kombineerib sõjalisi, digitaalseid ning energiavarustust ja 
desinformatsiooni puudutavaid ohte, kasutades ELi avatud süsteemi selle 
nõrgestamiseks; on veendunud, et EL peab olema teadlik enda ja oma naabruskonnas 
asuvate partnerite nõrkadest kohtadest ning tugevdama vastupanuvõimet, et suuta 
tõhusalt võidelda igasuguste hübriidrünnakute vastu ja parandada koostööd partneritega, 
eelkõige desinformatsiooni valdkonnas, ning suurendada konfliktide rahumeelse 
lahendamise suutlikkust, pöörates erilist tähelepanu naiste ja haavatavate 
elanikkonnarühmade olukorrale konfliktipiirkondades;

9. rõhutab, et Euroopa Liit peab olema valmis saatma Venemaa Föderatsioonile väga 
jõulise hoiatuse, et sõjaline vaenutegevus ei ole mitte ainult lubamatu, vaid et sellel on 
ka kõrge majanduslik ja poliitiline hind; väljendab heameelt ELi ja G7 välisministrite 
viimaste avalduste üle, milles väljendatakse kindlat toetust koordineeritud 
rahvusvahelisele tegevusele Venemaa Föderatsiooni võimaliku sõjalise agressiooni 
korral Ukraina vastu;

10. nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja tagaks, et nõukogu oleks Venemaa Föderatsiooni sõjalisest tegevusest 
pidevalt informeeritud ning jätkuvalt valmis kiiresti kokku leppima edasistes 
ühismeetmetes, eelkõige rangete majandus- ja finantssanktsioonide vastuvõtmises 
tihedas koostöös Ameerika Ühendriikide, NATO ja teiste partneritega, et tegeleda 
Venemaa põhjustatud otseste ja reaalsete ohtudega, selle asemel et oodata uut sissetungi 
ja alles siis reageerida; rõhutab, et EL ja tema partnerid peaksid jõudma heidutusest 
ühisele arusaamale; rõhutab, et kõik meetmed tuleks võtta koostöös Ukrainaga;

11. rõhutab, et uus sanktsioonide pakett peaks hõlmama võimaliku sissetungi 
kavandamisega seotud Venemaa ohvitsere ja kindraleid ning Venemaa presidendi 
lähikonda ja oligarhe ning nende perekondi; nõuab, et sanktsioonide hulka kuuluks ELis 
asuvate finants- ja materiaalsete varade külmutamine, reisikeelud ja Venemaa 
väljaarvamine SWIFTi maksesüsteemist, mille tulemusel jääksid Venemaa ettevõtted 
rahvusvaheliselt finantsturult eemale, ja keeld osta nii esmas- kui ka järelturult 
Venemaa riigivõlakirju, ning peab oluliseks, et sanktsioonid suunataks Venemaa 
majanduse olulistele sektoritele ja et need takistaksid luuretegevuse ja sõjaväe 
rahastamist;

12. rõhutab, et Venemaa rünnaku korral Ukrainale peaks EL kõigepealt ja kohe tühistama 
kõigi Venemaa diplomaatilise passi omanike reisivõimalused ja viisanõudest 
vabastamise, välja arvatud akrediteeritud diplomaatide puhul;

13. nõuab, et EL tegutseks kiiresti ja jõuliselt selle nimel, et vähendada sõltuvust Venemaalt 
imporditavast energiast, ning soovitab ELil näidata Ukraina suhtes kooskõlas 
assotsieerimislepinguga üles suuremat energiasolidaarsust, suurendades energiataristute 
omavahelist seotust; nõuab seetõttu tungivalt, et ELi institutsioonid ja kõik liikmesriigid 
tagaksid, et Nord Stream 2 gaasijuhet ei võetaks kasutusse, olenemata sellest, kas see 
vastab mingil hetkel ELi gaasidirektiivi2 sätetele; rõhutab veel kord oma kaua aega 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13 juuli 2009. aasta direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu 
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kestnud põhimõttelist muret Nord Stream 2 projektiga seotud poliitiliste, majanduslike 
ja julgeolekuriskide pärast; rõhutab vajadust lõpetada Rosatomi ehitatavate vaidlusi 
põhjustanud tuumaelektrijaamade rajamine;

14. rõhutab, et liikmesriigid peaksid selgelt teada andma, et nad ei kavatse enam ebaselge 
päritoluga Vene raha ja investeeringuid vastu võtta, ning muu hulgas looma 
ülemaailmse korruptsioonivastase sanktsioonide mehhanismi ning kehtivaid 
rahapesuvastaseid direktiive järjepidevalt rakendama ja nende täitmise tagama; kutsub 
komisjoni ja nõukogu üles tegutsema aktiivsemalt selle nimel, et piirata ELis Kremli 
strateegilisi investeeringuid, mille eesmärk on õõnestada demokraatlikke protsesse ja 
institutsioone ning levitada korruptsiooni, ning suurendada läbipaistvust, eelkõige 
seoses Venemaa eliidi poolt ELis hoiustatavate või kulutatavate rahaliste vahenditega;

15. rõhutab vajadust võtta otsustavaid meetmeid, et Venemaa ei saaks kehtivatest ELi 
sanktsioonidest kõrvale hoida; on seisukohal, et selleks peaks EL kohaldatavad 
õigusnormid läbi vaatama ja neid ajakohastama, et kaotada paljud lüngad ning muuta 
sanktsioonid niimoodi tõhusamaks ja panna Venemaa vaenuliku tegevuse eest ka 
tegelikkuses kõrgemat hinda maksma;

16. kutsub Euroopa Ülemkogu üles oma 16. detsembri 2021. aasta kohtumisel arutama ja 
põhjalikult hindama kõiki võimalikke reaktsioone Euroopa julgeolekut ähvardavatele 
ohtudele Venemaa Föderatsiooni poolt ning jätkama oma varasemaid arutelusid ELi 
tervikliku Venemaa-strateegia üle; nõuab, et EL ja Euroopa partnerid arutaksid Euroopa 
julgeoleku pikaajalisi plaane, et leevendada ühiselt seda maailmajagu ähvardavaid 
tulevasi sõjalisi ohte;

17. kutsub Venemaa Föderatsiooni üles lõpetama ühepoolsete meetmete võtmise, mis on 
vastuolus Minski kokkulepete alusel võetud kohustustega, takistavad nende edasist 
rakendamist, süvendavad konflikti Ida-Ukrainas ning tekitavad rahvusvahelisel tasandil 
kahtlusi Venemaa Föderatsiooni poliitilises tahtes ja suutlikkuses täita oma kohustusi;

18. nõuab tungivalt, et Venemaa ja tema toetatavad separatistid järgiksid 
relvarahukokkulepet; kutsub Venemaad üles osalema konstruktiivselt Normandia 
formaadi ja kolmepoolse kontaktrühma töös ning täitma rahvusvahelisi kohustusi, 
eelkõige neid, mis tulenevad Minski kokkulepetest ja ÜRO mereõiguse konventsioonist; 
nõuab kõigi ebaseaduslikult kinni peetud ja vangistatud Ukraina kodanike viivitamatut 
vabastamist; innustab nõukogu ühtlasi laiendama oma sanktsioonide kohaldamisala nii, 
et need hõlmaksid ka Krimmis inimestele Venemaa passi pealesundimist ja 
ebaseaduslike valimiste korraldamist ning otsust kaasata 2021. aasta septembris 
toimunud Venemaa Riigiduuma valimistesse Ukraina Donetski ja Luganski piirkonna 
valitsuse kontrolli alt väljajäävate alade elanikud, ning tõstma hinda, mida Venemaa 
peab Minski kokkulepete ja Normandia formaadi läbirääkimiste blokeerimise eest 
maksma; kutsub Rahvusvahelist Kriminaalkohut üles uurima kuritegusid, mille 
Venemaa ja tema nimel võitlevad üksused on Krimmi poolsaarel ja Ida-Ukrainas toime 
pannud; rõhutab sellega seoses Rahvusvahelise Kohtu ja üldise kohtualluvuse 
kohtuasjade võimalikku rolli; on seisukohal, et Luganski ja Donetski nn rahvavabariigi 

ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 94).
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de facto ametivõimude poliitilisi ja sõjalisi juhte tuleks kogu maailmas rakendatava 
inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi raames karistada;

19. rõhutab, et väga oluline on OSCE erivaatlusmissioon Ukrainas ja võimalus, et see 
jätkab oma tööd ilma piiranguteta ka pärast 2022. aasta märtsi, mil tema praegused 
volitused peaksid lõppema;

20. toetab kindlalt Ukraina jõupingutusi sõjakuritegusid toime pannud Venemaa 
palgasõdurite kohtu alla andmiseks ning nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid 
suurendaksid sel eesmärgil oma koostööd;

21. kinnitab, et toetab Malaysian Airlinesi lennu MH17 traagilise allatulistamise 
rahvusvahelist uurimist, sest see võib osutuda sõjakuriteoks, ning kordab oma nõudmist 
tuua süüdlased kohtu ette;

22. mõistab hukka president Putini poolt allkirjastatud lihtsustatud kaubandusreegleid 
käsitleva Venemaa dekreedi, mille kohaselt on lubatud võtta meetmeid, mille eesmärk 
on tagada kaupade lihtsam pääs Ukraina Donetski ja Luganski piirkonda, mis ajutiselt ei 
ole valitsuse kontrolli all, ja nendest piirkondadest välja, ning kutsub Venemaad üles 
seda tühistama; rõhutab, et sellised ühepoolsed meetmed rikuvad Ukraina suveräänsust 
ja territoriaalset terviklikkust, sealhulgas tollikontrolli osas, ning see võib suurendada 
pingeid ja pikendada praegust olukorda, takistades samal ajal tulevast 
taasintegreerimisprotsessi;

23. tunneb heameelt rahvusvahelise Krimmi platvormi loomise ja selle tegevuse üle; peab 
seda väga vajalikuks, sest selle abil saab hoida Krimmi poolsaare ebaseadusliku 
annekteerimise teema rahvusvahelisel areenil päevakajalisena; on rahul ELi tugeva 
toetusega sellele algatusele ning nõuab, et EL aitaks veelgi kaasa selle konsulteerimis- 
ja koordineerimisformaadi väljatöötamisele; taunib asjaolu, et rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja inimõiguste kaitsjatele ei võimaldata endiselt juurdepääsu 
Krimmi;

24. kutsub Venemaa rahvast üles mitte uskuma üldlevinud ametlikku propagandat, milles 
lääneriike kujutatakse Venemaa rahva ja riigi vaenlastena; tuletab meelde, et 
demokraatia ja vabadus on oht ainult korrumpeerunud Venemaa eliidile, mitte rahvale; 
väljendab soovi alustada dialoogi ja luua edaspidi suhteid demokraatliku Venemaaga; 
tuletab meelde, et Kremli huve esikohale seadva agressiivse välis- ja sisepoliitika tõttu 
kannatavad Venemaa inimesed;

25. toetab Ukraina võimude püüdlusi reformida riiki kooskõlas assotsieerimislepingu ning 
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna sätetega; nõuab, et ELi 
institutsioonid säilitaksid Ukraina ELiga ühinemise realistliku pikaajalise perspektiivi 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 49, nagu iga Euroopa riigi puhul; toonitab, et 
sellised pingutused on vajalikud, et suurendada Ukraina vastupanuvõimet ning 
tõhusamalt võidelda Venemaa praeguse ja tulevase agressiooni vastu;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajale, nõukogule, komisjonile, 
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liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- 
ja Koostööorganisatsioonile, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile ning 
Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.


