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Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli pie Ukrainas robežas un Ukrainas 
teritorijās, kuras okupējusi Krievija
(2021/3010(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas un ziņojumus par Ukrainu un Krieviju,

– ņemot vērā ANO Statūtus, ANO Jūras tiesību konvenciju, Vispārējo cilvēktiesību 
deklarāciju, Starptautisko paktu par civilajām un politiskajām tiesībām un Eiropas 
Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

– ņemot vērā 1975. gada 1. augusta Helsinku Nobeiguma aktu un tā turpmākos 
dokumentus,

– ņemot vērā 1990. gada 19.–21. novembrīpieņemto Parīzes Hartu par jaunu Eiropu,

– ņemot vērā 2014. gada 19. septembra Minskas memorandu un Minskā 2015. gada 
12. februārī pieņemto un parakstīto Minskas vienošanos īstenošanas pasākumu kopumu, 
kura pilns teksts apstiprināts ar ANO Drošības padomes 2015. gada 17. februāra 
rezolūciju Nr. 2202 (2015),

– ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas 
puses, un Ukrainu, no otras puses, un jo īpaši tā II sadaļu par politisko dialogu un 
konverģenci ārpolitikas un drošības politikas jomā1,

– ņemot vērā pirmo ES un Ukrainas dialogu par kiberdrošību, kas notika 2021. gada 
3. jūnijā,

– ņemot vērā ASV un Ukrainas stratēģiskās partnerības hartu, ko 2021. gada 
10. novembrī parakstīja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens un Ukrainas ārlietu 
ministrs Dimitro Kuleba,

– ņemot vērā Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzepa Borela 
paziņojumu pēc Ārlietu padomes 2021. gada 13. decembra sanāksmes, ka jebkāda 
agresija pret Ukrainu radīs politiskas sekas un lielas ekonomiskās izmaksas Krievijai,

– ņemot vērā NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga paziņojumu pēc NATO 
dalībvalstu ārlietu ministru 2021. gada 30. novembra sanāksmes,

– ņemot vērā G7 ārlietu ministru 2021. gada 12. decembra paziņojumu par Krieviju un 
Ukrainu,

– ņemot vērā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, Eiropadomes priekšsēdētāja 
Šarla Mišela un Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2021. gada 
12. oktobra kopīgo paziņojumu pēc ES un Ukrainas 23. samita,

1 OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.
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– ņemot vērā ES politiku, kas pieņemta, reaģējot uz krīzi Ukrainā, tostarp ierobežojošos 
pasākumus, kas ir spēkā kopš 2014. gada,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā saskaņā ar ANO Statūtiem un starptautisko tiesību principiem visas valstis “savās 
starptautiskajās attiecībās atturas no spēka draudiem vai tā lietošanas [..] pret jebkuras 
valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību”;

B. tā kā, ņemot vērā krīzi uz ES un Baltkrievijas robežas, Krievijas Federācija ir pastāvīgi 
palielinājusi savu militāro klātbūtni pie Ukrainas robežām, kur patlaban sapulcināti 
aptuveni 100 000 karavīru, kā arī Doņeckas un Luhanskas apgabalos Ukrainā, kurus 
tagad ir okupējuši Krievijas atbalstītie spēki, un ir ievērojami palielinājusi militāro 
darbību apjomu okupētajā Krimā, kā arī Melnās jūras reģionā; tā kā šo militāro spēku 
koncentrēšanos apstiprināja nesenie komerciālie satelītattēli; tā kā nesen novērotais 
spēku palielinājums ir uzskatāms par daudz lielāku salīdzinājumā ar iepriekšējo militāro 
spēku koncentrēšanu šā gada pavasarī;

C. tā kā pēc ASV izlūkdienestu ziņojumu aplēsēm šoreiz Krievija līdz 2022. gada 
sākumam varētu izvietot līdz pat 175 000 karavīru; tā kā šīs ofensīvās darbības var 
interpretēt vai nu kā gatavošanos militārai agresijai vairākās frontēs, vai arī kā draudus 
pielietot spēku pret kaimiņvalsti Ukrainu ar mērķi apdraudēt tās suverenitāti un 
politisko neatkarību, kas ir pretrunā Krievijas Federācijas starptautiskajām saistībām; tā 
kā Aleksandrs Lukašenko ir paziņojis par pilnīgu atbalstu Krievijai, ja ta sāks militāras 
darbības pret Ukrainu;

D. tā kā Krievijas karaspēka neseno pārvietošanos Ukrainas robežai tuvās teritorijās 
pavada Krievijas algotņu un mediju pastiprinātas iejaukšanās un dezinformācijas 
kampaņas ES, Ukrainā un pašā Krievijā; tā kā šādai hibrīdtaktikai ir raksturīga aizvien 
lielāka nomelnojošas informācijas izplatīšana par NATO un Ukrainu, mēģinājumi 
vainot Ukrainu un NATO iespējamā turpmākā Krievijas militārajā eskalācijā, kā arī 
nepatiesu vēstījumu izplatīšana, ko cita starpā veic pats prezidents V. Putins un bijušais 
prezidents D. Medvedevs;

E. tā kā ir pagājuši vairāk nekā seši gadi kopš Minskas vienošanos pieņemšanas un vairāk 
nekā septiņi gadi, kopš Krievijas Federācija nelikumīgi anektēja Krimas pussalu un sāka 
Krievijas finansiāli atbalstītu karu Ukrainā; tā kā pašreizējā konflikta laikā ir gājuši bojā 
vairāk nekā 14 000 cilvēku; tā kā šis konflikts ir izraisījis to, ka gandrīz divi miljoni 
cilvēku kļuvuši par iekšzemē pārvietotām personām; tā kā konflikts joprojām būtiski 
ietekmē Krievijas kontrolēto un anektēto Ukrainas un apkārtējo reģionu iedzīvotāju 
iztikas līdzekļus; tā kā Krievija ir konflikta puse un tāpēc nevar būt vidutāja;

F. tā kā 2015. gada februārī pieņemto Minskas vienošanos īstenošanas pasākumu kopuma 
efektivitāti ierobežo nopietni sarežģījumi, jo īpaši to Krievijas Federācijas veikto 
vienpusējo pasākumu dēļ, kas ir pretrunā saistībām, kuras Krievija šajās vienošanās 
apņēmusies ievērot;

G. tā kā kopš 2014. gada tiek ziņots par Krievijas privātā militārā uzņēmuma “Vāgnera 
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grupa” darbinieku un prokrievisko separātistu klātbūtni Ukrainas austrumdaļā (sākotnēji 
tur atradās aptuveni 250 kaujinieki, bet tagad — 2500 personas);

H. tā kā ANO Cilvēktiesību uzraudzības misijas Ukrainā jaunākajā ziņojumā, kas publicēts 
2021. gada 1. decembrī, ir norādīts uz karadarbības eskalāciju Donbasa konflikta zonā, 
civiliedzīvotāju upuru skaita pieaugumu Ukrainas pusē un infrastruktūrai nodarītajiem 
bojājumiem; tā kā ziņojumā arī norādīts, ka tiesas iestādes pašpasludinātajās Donbasa 
republikās bez taisnīgas tiesas procesiem turpina piespriest civiliedzīvotājiem sodus par 
noziegumiem, kas saistīti ar konfliktu;

I. tā kā Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās Doņeckas un Luhanskas reģionā ir vairāk 
nekā 160 nelikumīgu cietumu, kuros kopš konflikta sākuma vairāk nekā 3000 cilvēku 
tiek nelikumīgi turēti nebrīvē un pakļauti spīdzināšanai un necilvēcīgai attieksmei,

J. tā kā Krievija turpina pārkāpt pamieru Donbasā, jo laikā no 2020. gada 27. jūlija līdz 
2021. gada 2. decembrim ir notikuši 2346 uzbrukumi Ukrainas pozīcijām, kuros gāja 
bojā 65 Ukrainas karavīri un 261 tika ievainots, ieskaitot 29 Ukrainas bruņoto spēku 
karavīrus, kurus nogalināja snaiperi;

K. tā kā 2021. gada aprīlī Krievijas Aizsardzības ministrija teritorijās ap Kerčas šaurumu 
vienpusēji liedza pārvietošanos nekomerciāliem kuģiem no citām valstīm, tādējādi 
kavējot kuģu brīvu pārvietošanos uz Azovas jūru un no tās; tā kā minētie ierobežojumi 
joprojām ir spēkā, lai gan Krievija 2021. gada oktobrī paziņoja, ka ierobežojumus 
atcels; tā kā šie šķēršļi negatīvi ietekmē Ukrainas ostas Azovas jūrā un starptautisko 
jūras tranzītu Melnajā jūrā;

L. tā kā Krievijas prezidents V. Putins 2021. gada 15. novembrī parakstīja dekrētu par 
vienkāršotiem tirdzniecības noteikumiem, kas ļauj ievest preces tajos Ukrainas 
Doņeckas un Luhanskas apgabalos, kurus uz laiku nekontrolē valdība, un izvest no 
tiem;

M. tā kā ASV un Ukrainas 2021. gada 10. novembra Stratēģiskās partnerības hartā ir 
noteikts, ka Amerikas Savienotās Valstis un Ukraina plāno turpināt veikt virkni būtisku 
pasākumu, lai novērstu tiešu un hibrīdveida ārējo agresiju pret Ukrainu un sauktu 
Krieviju pie atbildības par šādu agresiju un starptautisko tiesību pārkāpumiem;

N. tā kā 2021. gada 1. decembrī prezidents V. Putins pieprasīja NATO juridiski saistošas 
garantijas, ka tā neveiks turpmākas paplašināšanās austrumu virzienā; tā kā NATO 
ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs 2021. gada 30. novembrī pēc NATO dalībvalstu 
ārlietu ministru sanāksmes paziņoja, ka Krievijai attiecībā uz Ukrainas iespējamo dalību 
NATO nav veto tiesību vai tiesību iejaukties šajā procesā;

1. atbalsta Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski 
atzītajās robežās; atkārtoti pauž stingru atbalstu ES politikai neatzīt Krimas Autonomās 
Republikas un Sevastopoles pilsētas nelikumīgo aneksiju; nosoda Krimas tiešo un 
netiešo iesaistīšanos bruņotajā konfliktā Ukrainas austrumdaļā, kā arī pastāvīgos 
cilvēktiesību pārkāpumus šajās teritorijās un anektētajā Krimā;
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2. nosoda pašreizējo apjomīgo Krievijas militāro spēku koncentrēšanu pie robežas ar 
Ukrainu un noraida jebkādu Krievijas pamatojumu tam; atgādina, ka šis ir otrais šāds 
gadījums šogad; uzsver, ka šo militāro spēku koncentrēšanu pavada kareivīgas retorikas 
eskalācija no Krievijas puses;

3. prasa Krievijas Federācijai nekavējoties un pilnībā atsaukt savus militāros spēkus, 
pārtraukt draudus Ukrainas teritoriālajai integritātei, kas destabilizē visu reģionu un 
teritorijas ārpus tā, pārtraukt visus pasākumus, kas vēl vairāk saasina konfliktu, un 
mazināt saspīlējumu saskaņā ar Krievijas starptautiskajām saistībām; uzsver vēlmi 
panākt miermīlīgu šā konflikta risinājumu;

4. uzsver, ka Krievijas militāro spēku koncentrācija apdraud arī vispārējo mieru, stabilitāti 
un drošību Eiropā, un aicina Krieviju ievērot starptautiskās saistības, piemēram, Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) principus un saistības attiecībā uz 
militāro spēku pārvietošanās pārredzamību, tostarp Vīnes dokumentu; turklāt mudina 
Krieviju pildīt savu ANO Jūras tiesību konvencijā paredzēto pienākumu un garantēt 
kuģošanas brīvību un tranzīta pārvietošanos cauri starptautiskajam Kerčas jūras 
šaurumam uz Azovas jūras ostām;

5. pauž solidaritāti ar Ukrainas tautu, kas kopš 2014. gada ir smagi cietusi karā, kuru 
pavadīja smaga ekonomikas krīze, un tagad dzīvo, baidoties no pilna apjoma militāras 
ofensīvas, kas apdraud visu Ukrainas iedzīvotāju dzīvību;

6. atkārtoti norāda, ka ES drošības dialogam ar Ukrainu vajadzētu būt vērienīgam un 
sniegt ieguldījumu saskaņotā novērtējumā par drošības problēmām uz vietas; uzsver, ka 
draudzīgām valstīm būtu jāpalielina militārais atbalsts Ukrainai un nodrošinājums ar 
aizsardzībai paredzētiem ieročiem, kas ir saskaņā ar ANO Statūtu 51. pantu, kurš pieļauj 
individuālu un kolektīvu pašaizsardzību; atzinīgi vērtē ES Padomes 2021. gada 
2. decembrī pieņemto lēmumu nodrošināt Ukrainai 31 miljona EUR finansējumu 
saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu (EPF), lai palīdzētu stiprināt noturību un 
aizsardzības spējas;

7. uzsver, ka Krievija bruņoto spēku atkārtotu koncentrēšanu pie Ukrainas robežas 
izmanto kā instrumentu, lai uz Ukrainas rēķina saņemtu politiskas koncesijas no 
rietumvalstīm; uzsver, ka nevienas valsts izvēle iesaistīties aliansē nedrīkst būt atkarīga 
no kādas trešās valsts piekrišanas, un tāpēc noraida jebkādus Krievijas mēģinājumus 
iekļaut atsevišķas valstis savā ietekmes sfērā un līdz ar to ietekmēt šo valstu nākotni; 
atgādina, ka rietumvalstu kompromisus vai samierniecību Krievija uzskatīs par vājuma 
izpausmi, kas to vienīgi pamudinās uz vēl agresīvāku pieeju;

8. uzsver, ka Krievijas piekoptā militāro spēju stiprināšana turklāt ir daļa no plašākas 
stratēģijas, kas ietver arī hibrīdkara elementus un ar ko Krievija vēršas pret Eiropas 
Savienību un tās līdzīgi domājošajiem partneriem, radot haosu un apjukumu ES 
kaimiņvalstīs, pie ES robežām un Eiropas Savienības teritorijā; vēlreiz norāda, ka 
Krievija draudus vienlaikus izvērš vairākās jomās, tādās kā militārais, digitālais un 
enerģētikas sektors, kā arī dezinformācija, izmantojot ES atvērtās sistēmas sniegtās 
priekšrocības, lai to vājinātu; uzskata, ka ES ir jāapzinās sava un savu kaimiņvalstu 
partneru neaizsargātība un jāstiprina noturība, lai efektīvi spētu cīnīties pret jebkādiem 
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hibrīduzbrukumiem un uzlabot sadarbību ar partneriem, jo īpaši attiecībā uz 
dezinformāciju, kā arī jāuzlabo spējas atrisināt konfliktus miermīlīgā ceļā, īpašu 
uzmanību pievēršot sieviešu un neaizsargāto grupu stāvoklim konfliktu zonās;

9. uzsver — Eiropas Savienībai jābūt gatavai dot Krievijas Federācijai ļoti skaidru signālu, 
ka militārs uzbrukums ir ne vien nepieņemams, bet tam būs arī augsta ekonomiskā un 
politiskā cena; atzinīgi vērtē ES un G7 valstu ārlietu ministru jaunākos paziņojumus, 
kuros pausts stingrs atbalsts saskaņotai starptautiskai rīcībai pret Krievijas Federācijas 
iespējamo militāro agresiju Ukrainā;

10. mudina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos nodrošināt, ka Padome pastāvīgi ir informēta par Krievijas 
Federācijas militārajām darbībām un visu laiku ir gatava strauji vienoties par turpmāku 
kopīgu rīcību, jo īpaši par stingru ekonomisko un finansiālo sankciju pieņemšanu ciešā 
sadarbībā ar Amerikas Savienotajām Valstīm, NATO un citiem partneriem, lai vērstos 
pret tūlītējiem un ticamiem Krievijas radītiem draudiem, nevis gaidītu vēl vienu 
iebrukumu un tikai tad rīkotos; uzsver, ka ES un tās partneriem ir vajadzīga vienota 
atturēšanas pieeja; uzsver, ka visi pasākumi jāveic sadarbībā ar Ukrainu;

11. uzsver, ka jaunajā sankciju paketē jāiekļauj Krievijas bruņoto spēku virsnieki un 
augstākās militārpersonas, kas iesaistītas iespējamā iebrukuma plānošanā, kā arī 
Krievijas prezidentam pietuvinātās personas un oligarhi un viņu ģimenes locekļi; prasa 
šādās sankcijās ietvert finanšu un fizisko aktīvu iesaldēšanu ES, ieceļošanas aizliegumu 
un Krievijas izslēgšanu no SWIFT maksājumu sistēmas, līdz ar to izslēdzot Krievijas 
uzņēmumus no starptautiskā finanšu tirgus un aizliedzot Krievijas valsts parāda 
pirkšanu primārajos un sekundārajos tirgos, un prasa ar šīm sankcijām vērsties pret 
svarīgām Krievijas ekonomikas nozarēm un apgrūtināt izlūkdienestu un bruņoto spēku 
finansēšanu;

12. uzsver, ka gadījumā, ja Krievija iebrūk Ukrainā, ES visupirms un nekavējoties jāatceļ 
visas ieceļošanas iespējas un jāanulē bezvīzu režīms Krievijas diplomātisko pasu 
turētājiem, izņemot akreditētus diplomātus;

13. prasa ES veikt tūlītējus un konstruktīvus pasākumus, ar ko samazināt atkarību no 
Krievijas enerģijas importa, un prasa ES saskaņā ar asociācijas nolīgumu izrādīt lielāku 
enerģētisko solidaritāti Ukrainai, palielinot energoinfrastruktūru starpsavienojumus; 
tāpēc mudina ES iestādes un visas dalībvalstis nodrošināt, ka Nord Stream 2 cauruļvada 
ekspluatācija netiek uzsākta pat tad, ja panākta tā atbilstība ES Gāzes direktīvas 
noteikumiem2; vēlreiz izsaka jau izsenis paustās fundamentālās bažas par politiskajiem, 
ekonomiskajiem un drošības riskiem, kas saistīti ar Nord Stream 2 projektu; uzsver, ka 
jāpārtrauc pretrunīgi vērtētā Rosatom atomelektrostaciju būvniecība;

14. uzsver — dalībvalstīm jānodrošina, ka tās vairs nav vietas, kurās Krievijas 
valstspiederīgie var glabāt neskaidras izcelsmes naudu un to ieguldīt, tostarp aicina 
izveidot globālu pretkorupcijas sankciju mehānismu un konsekventi īstenot un izpildīt 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/73/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.).
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spēkā esošās direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu; aicina 
Komisiju un Padomi pastiprināt centienus ierobežot Kremļa stratēģiskās investīcijas ES, 
kuru nolūks ir graut demokrātiskos procesus un iestādes, kā arī izplatīt korupciju, un 
aicina nodrošināt lielāku pārredzamību, jo īpaši attiecībā uz līdzekļiem, ko ES nogulda 
un tērē Krievijas elite;

15. uzsver, cik būtiski ir apņēmīgi rīkoties, lai atturētu Krieviju no pašreizējo ES sankciju 
apiešanas; šajā ziņā uzskata, ka ES būtu jāpārskata un jāatjaunina piemērojamie 
noteikumi ar mērķi novērst daudzās iespējas sankcijas apiet un līdz ar to padarīt 
sankcijas efektīvākas un likt Krievijai maksāt reālu un augstu cenu par tās agresīvajām 
darbībām;

16. aicina Eiropadomi 2021. gada 16. decembra sanāksmē apspriest un rūpīgi izvērtēt visas 
iespējamās atbildes uz Krievijas Federācijas draudiem Eiropas drošībai un turpināt 
iepriekšējās diskusijas par visaptverošu ES stratēģiju attiecībā uz Krieviju; prasa ES un 
Eiropas partneriem diskutēt par Eiropas drošības ilgtermiņa plāniem, lai kopīgi 
pievērstos turpmākajiem militārajiem draudiem kontinentā;

17. aicina Krievijas Federāciju pārtraukt vienpusējus pasākumus, kuri ir pretrunā Minskas 
vienošanās satvarā uzņemtajām saistībām un apgrūtina vienošanās turpmāku īstenošanu, 
saasina konfliktu Ukrainas austrumdaļā un starptautiskā mērogā liek šaubīties par 
Krievijas Federācijas politisko gribu un spēju pildīt saistības;

18. mudina Krieviju un Krievijas atbalstītos separātistus ievērot pamiera nolīgumu; aicina 
Krieviju konstruktīvi iesaistīties Normandijas formātā un trīspusējā kontaktgrupā un 
pildīt starptautiskās saistības, jo īpaši saskaņā ar Minskas vienošanos un ANO Jūras 
tiesību konvenciju; prasa nekavējoties atbrīvot visus pretlikumīgi aizturētos un 
ieslodzītos Ukrainas pilsoņus; turklāt mudina Padomi paplašināt sankciju tvērumu, 
iekļaujot tajā “pasportizāciju”, nelikumīgu vēlēšanu organizēšanu Krimā un lēmumu 
2021. gada septembra Valsts Domes vēlēšanās iesaistīt iedzīvotājus no Ukrainas 
Doņeckas un Luhanskas reģioniem, ko nekontrolē oficiāla valdība, kā arī mudina 
paaugstināt cenu, ko Krievija maksā par Minskas vienošanās nepildīšanu un 
Normandijas formāta sarunu bloķēšanu; aicina Starptautisko Krimināltiesu izmeklēt 
Krievijas un tās pilnvarnieku pastrādātos noziegumus Krimas pussalā un Ukrainas 
austrumdaļā; uzsver lomu, kāda šajā ziņā var būt Starptautiskajai Tiesai un universālās 
jurisdikcijas lietām; uzskata, ka Luhanskas un Doņeckas tā dēvēto Tautas republiku de 
facto varas iestāžu politiskā un militārā vadība ir jāsoda atbilstīgi ES vispārējo 
cilvēktiesību sankciju režīma satvaram;

19. uzsver, cik būtiski ir, lai EDSO īpašā uzraudzības misija Ukrainā bez ierobežojumiem 
turpinātu darbu arī pēc 2022. gada marta, kad beigsies tās pašreizējās pilnvaras;

20. stingri atbalsta Ukrainas centienus saukt pie atbildības Krievijas algotņus, kas 
pastrādājuši kara noziegumus, un mudina ES un tās dalībvalstis pastiprināt sadarbību 
šajā jautājumā;

21. vēlreiz pauž atbalstu starptautiskai izmeklēšanai nolūkā noskaidrot Malaysian Airlines 
MH17 reisa traģiskās bojāejas apstākļus, jo tas varētu būt kara noziegums, un atkārtoti 
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aicina saukt pie atbildības vainīgos;

22. nosoda to, ka prezidents V. Putins parakstījis dekrētu par vienkāršotiem tirdzniecības 
noteikumiem, ar ko nodrošina piekļuves pasākumus nolūkā palielināt preču apriti uz un 
no Ukrainas Doņeckas un Luhanskas reģioniem, ko pagaidām nekontrolē oficiāla 
valdība, un aicina Krieviju šo dekrētu atsaukt; uzsver, ka šādi vienpusēji pasākumi 
pārkāpj Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, tostarp attiecībā uz muitas 
kontroli, kā arī varētu palielināt spriedzi un paildzināt status quo, vienlaikus apgrūtinot 
turpmāko reintegrācijas procesu;

23. atzinīgi vērtē Starptautiskās Krimas platformas izveidi un darbības; uzskata to par 
svarīgu instrumentu, kā Krimas pussalas nelikumīgo aneksiju saglabāt par vienu no 
starptautiskās darba kārtības prioritātēm; pauž gandarījumu par ES stingro atbalstu šai 
iniciatīvai un prasa ES arī turpmāk piedalīties tās apspriežu un koordinācijas formāta 
izstrādē; pauž nožēlu, ka starptautiskajām organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem 
joprojām liegts ieceļot Krimā;

24. aicina Krievijas tautu neticēt izvērstajai oficiālajai propagandai, kas rietumvalstis 
pasniedz kā Krievijas tautas un Krievijas valsts ienaidniekus; atgādina, ka demokrātija 
un brīvība ir drauds vienīgi korumpētajai Krievijas elitei, nevis tautai; pauž vēlmi 
iesaistīties dialogā un veidot turpmākas attiecības ar demokrātisku Krieviju; atgādina, 
ka gan ārēji, gan iekšēji īstenotā agresīvā “Kremlim vienmēr taisnība” politika kaitē 
Krievijas tautai;

25. atbalsta Ukrainas varas iestāžu centienus reformēt valsti saskaņā ar asociācijas 
nolīguma un padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas noteikumiem; 
prasa ES iestādēm saglabāt ticamu ilgtermiņa perspektīvu Ukrainai, tāpat kā jebkurai 
citai Eiropas valstij, pievienoties ES saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. 
pantu; uzsver, ka šādi centieni ir vajadzīgi, lai palielinātu Ukrainas izturētspēju un 
efektīvāk cīnītos pret pašreizējo un turpmāko Krievijas agresiju;

26. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, 
Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības 
un sadarbības organizācijai, Ukrainas prezidentam, valdībai un Augstākajai radai, kā arī 
Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un Valsts Domei.


