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Resolutie van het Europees Parlement over de situatie aan de Oekraïense grens en in de 
door Rusland bezette gebieden van Oekraïne
(2021/3010(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties en verslagen over Oekraïne en Rusland,

– gezien het Handvest van de VN, het VN-Verdrag inzake het recht van de zee, de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag van de Raad van Europa tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

– gezien de Slotakte van Helsinki van 1 augustus 1975 en de daaropvolgende 
documenten,

– gezien het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa van 19-21 november 1990,

– gezien het memorandum van Minsk van 19 september 2014 en het pakket maatregelen 
ter uitvoering van de akkoorden van Minsk, dat op 12 februari 2015 in Minsk werd 
overeengekomen en ondertekend, en in zijn geheel werd bekrachtigd bij Resolutie 2202 
(2015) van de VN-Veiligheidsraad van 17 februari 2015,

– gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, 
en Oekraïne, anderzijds, en met name titel II over politieke dialoog en convergentie op 
het gebied van buitenlandse zaken en veiligheid1,

– gezien de eerste dialoog tussen de EU en Oekraïne over cyberbeveiliging, die 
plaatsvond op 3 juni 2021,

– gezien het Handvest voor strategisch partnerschap tussen de VS en Oekraïne, dat op 
10 november 2021 is ondertekend door de Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Antony Blinken en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken 
Dmytro Kuleba,

– gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell, naar aanleiding van de Raad Buitenlandse 
Zaken van 13 december 2021 dat elke agressie tegen Oekraïne politieke gevolgen zal 
hebben en voor Rusland hoge economische kosten zal meebrengen,

– gezien de verklaring van secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg na de 
bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken van 30 november 2021,

– gezien de verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 van 
12 december 2021 over Rusland en Oekraïne,

1 PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3.
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– gezien de gezamenlijke verklaring van de Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, 
de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de Commissievoorzitter, 
Ursula von der Leyen, van 12 oktober 2021, na de 23e top EU-Oekraïne,

– gezien het EU-beleid als reactie op de crisis in Oekraïne, met inbegrip van de 
beperkende maatregelen die sinds 2014 van kracht zijn,

– gezien artikel 132, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat overeenkomstig het Handvest van de Verenigde Naties en de 
beginselen van het internationale recht, alle staten zich “in hun internationale 
betrekkingen [moeten] onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de 
territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van enige staat”;

B. overwegende dat de Russische Federatie, tegen de achtergrond van een crisis aan de 
grens tussen de EU en Belarus, haar militaire aanwezigheid langs de grenzen van 
Oekraïne gestaag heeft vergroot, en thans bestaat uit in totaal ongeveer 100 000 troepen, 
en in de Oekraïense gebieden Donetsk en Loehansk, die momenteel worden bezet door 
door Rusland gesteunde strijdkrachten, en de omvang van haar militaire activiteiten op 
de bezette Krim en in het Zwarte Zeebekken aanzienlijk heeft vergroot; overwegende 
dat deze militaire opbouw werd bevestigd door recente commerciële satellietbeelden; 
overwegende dat de recente opbouw omvangrijker wordt geacht dan de eerdere militaire 
opbouw afgelopen voorjaar;

C. overwegende dat in de verslagen van Amerikaanse inlichtingendiensten wordt gesteld 
dat deze keer Rusland begin 2022 tot wel 175 000 manschappen zou kunnen inzetten; 
overwegende dat deze offensieve ontwikkelingen ofwel kunnen worden geïnterpreteerd 
als voorbereidingen op een militaire offensieve agressie op meerdere fronten, ofwel als 
een dreigement om geweld te gebruiken tegen buurland Oekraïne met als doel de 
soevereiniteit en politieke onafhankelijkheid van het land te verstoren, hetgeen in strijd 
is met de internationale verplichtingen van de Russische Federatie; overwegende dat 
Aljaksandr Loekasjenko volledige steun aan Rusland heeft aangekondigd in geval van 
militair optreden tegen Oekraïne;

D. overwegende dat de recente bewegingen van Russische troepen nabij de Oekraïense 
grens gepaard gingen met intensere inmenging en desinformatiecampagnes door 
Russische handlangers en mediakanalen in de EU, Oekraïne en Rusland zelf; 
overwegende dat bij deze hybride tactieken onder meer sprake is van steeds meer 
denigrerende inhoud over de NAVO en Oekraïne, pogingen om Oekraïne en de NAVO 
de schuld te geven van de mogelijke toekomstige Russische militaire escalatie, en de 
verspreiding van valse berichten door president Poetin en voormalig president 
Medvedev persoonlijk;

E. overwegende dat er meer dan zes jaar verstreken zijn sinds de sluiting van de akkoorden 
van Minsk en meer dan zeven jaar sinds de illegale annexatie van het schiereiland de 
Krim door de Russische Federatie en het begin van de oorlog in Oekraïne door Rusland; 
overwegende dat tijdens het aanhoudende conflict meer dan 14 000 mensen om het 
leven zijn gekomen; overwegende dat dit conflict heeft geleid tot bijna twee miljoen 
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intern ontheemden; overwegende dat het levensonderhoud van de bevolking van de 
door Rusland gecontroleerde en bezette gebieden in Oekraïne en de omliggende regio’s 
nog steeds ernstig bemoeilijkt wordt; overwegende dat Rusland partij is bij het conflict 
en zich derhalve niet als bemiddelaar kan presenteren;

F. overwegende dat de tenuitvoerlegging van het pakket maatregelen ter uitvoering van de 
akkoorden van Minsk van februari 2015 ernstige vertraging heeft opgelopen, met name 
als gevolg van unilaterale maatregelen die de Russische Federatie in strijd met haar 
verbintenissen in het kader van de akkoorden heeft genomen;

G. overwegende dat er sinds 2014 melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van 
werknemers van de Russische particuliere militaire onderneming Wagner Group en 
pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne, bestaande uit aanvankelijk ongeveer 
250 strijders en inmiddels 2 500 personen;

H. overwegende dat in het meest recente verslag van de VN-missie voor toezicht op de 
mensenrechten in Oekraïne, dat op 1 december 2021 is gepubliceerd, melding wordt 
gemaakt van een escalatie van de vijandelijkheden in het Donbas-conflictgebied, een 
toename van het aantal burgerslachtoffers aan Oekraïense zijde en schade aan 
infrastructuur; overwegende dat in het verslag ook wordt opgemerkt dat de rechtbanken 
van de zelfuitgeroepen Donbas-republieken burgers zonder eerlijk proces blijven 
veroordelen voor conflictgerelateerde misdaden;

I. overwegende dat er meer dan 160 illegale gevangenissen zijn in de door Rusland 
bezette gebieden van Oekraïne in de regio’s Donetsk en Loehansk, waar sinds het begin 
van het conflict meer dan 3 000 personen illegaal gevangengehouden en aan folteringen 
en onmenselijke behandeling onderworpen worden;

J. overwegende dat Rusland het staakt-het-vuren in het Donetsbekken blijft schenden, met 
2 346 aanvallen op Oekraïense posities, waarbij 65 Oekraïense soldaten zijn 
omgekomen en 261 gewond zijn geraakt, waaronder 29 militairen van de Oekraïense 
strijdkrachten die tussen 1 juli 2020 en 2 december 2021 door sluipschutters zijn 
gedood;

K. overwegende dat het Russische Ministerie van Defensie in april 2021 de wateren rond 
de Straat van Kertsj eenzijdig heeft gesloten voor niet-commerciële vaartuigen uit 
andere landen, waardoor de vrije doorvaart van schepen van en naar de Zee van Azov 
werd belemmerd; overwegende dat deze beperkingen nog steeds van kracht zijn, hoewel 
Rusland had aangekondigd dat het ze in oktober 2021 zou opheffen; overwegende dat 
deze belemmeringen negatieve gevolgen hebben voor de Oekraïense havens in de Zee 
van Azov en voor de internationale maritieme doorvoer in de Zwarte Zee;

L. overwegende dat president Poetin op 15 november 2021 een decreet inzake 
vereenvoudigde handelsregels heeft ondertekend om de toegang van goederen naar en 
uit de tijdelijk niet door de regering gecontroleerde gebieden van de Oekraïense regio’s 
Donetsk en Loehansk mogelijk te maken;

M. overwegende dat in het Handvest inzake strategisch partnerschap tussen de VS en 
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Oekraïne van 10 november 2021 is bepaald dat de Verenigde Staten en Oekraïne 
voornemens zijn een reeks substantiële maatregelen voort te zetten om rechtstreekse en 
hybride externe agressie tegen Oekraïne te voorkomen en Rusland verantwoordelijk te 
houden voor dergelijke agressie en schendingen van het internationaal recht;

N. overwegende dat president Poetin op 1 december 2021 juridisch bindende garanties van 
de NAVO heeft geëist dat de organisatie geen verdere uitbreidingen naar het oosten zal 
uitvoeren; overwegende dat secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg op 
30 november 2021, na de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 
NAVO, heeft verklaard dat Rusland “geen vetorecht en geen recht heeft om zich in dat 
proces te mengen” met betrekking tot het mogelijke NAVO-lidmaatschap van Oekraïne;

1. steunt de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen 
zijn internationaal erkende grenzen; herhaalt dat het volledig achter het EU-beleid staat 
om de illegale annexatie van de Autonome Republiek Krim en de stad Sebastopol niet 
te erkennen; veroordeelt de directe en indirecte betrokkenheid van Rusland bij het 
gewapende conflict in het oosten van Oekraïne, alsook de aanhoudende schendingen 
van de mensenrechten in deze gebieden en op de bezette Krim;

2. veroordeelt de huidige grootschalige Russische militaire opbouw aan de grens met 
Oekraïne en verwerpt elke Russische rechtvaardiging daarvan; herinnert eraan dat dit de 
tweede keer het geval is dit jaar; benadrukt dat deze militaire opbouw gepaard gaat met 
een dramatische toename van de oorlogsretoriek van Rusland;

3. eist dat de Russische Federatie haar strijdkrachten onmiddellijk en volledig terugtrekt, 
aan haar bedreiging voor de territoriale integriteit van Oekraïne, die een destabiliserend 
effect heeft op de hele regio en daarbuiten, een einde maakt, alle maatregelen die het 
conflict verergeren, intrekt, en de spanningen, overeenkomstig de internationale 
verplichtingen van Rusland, de-escaleert; benadrukt de noodzaak van een vreedzame 
oplossing van het conflict;

4. onderstreept dat de Russische militaire opbouw ook een bedreiging vormt voor de 
algemene vrede, stabiliteit en veiligheid van Europa, en roept Rusland op zijn 
internationale verplichtingen na te komen, waaronder de beginselen en toezeggingen 
van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) inzake de 
transparantie van militaire bewegingen, met inbegrip van het Weens Document; dringt 
er voorts bij Rusland op aan zich aan zijn verplichting uit hoofde van het VN-Verdrag 
inzake het recht van de zee te houden en de vrijheid van scheepvaart en de doorvaart 
door de internationale Straat van Kertsj naar de havens in de Zee van Azov te 
garanderen;

5. betuigt zijn solidariteit met de bevolking van Oekraïne die sinds 2014 zwaar te lijden 
heeft als gevolg van een oorlog, in combinatie met een ernstige economische crisis, en 
die momenteel leeft met de dreiging van een volledig militair offensief die het leven van 
alle burgers in gevaar brengt;

6. herhaalt de EU en Oekraïne een ambitieuze veiligheidsdialoog moeten opzetten die 
bijdraagt tot een geharmoniseerde beoordeling van de reële veiligheidsuitdagingen; 
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benadrukt dat bevriende landen hun militaire steun en de levering van 
verdedigingswapens aan Oekraïne moeten opvoeren, hetgeen in overeenstemming is 
met artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, op grond waarvan individuele 
en collectieve zelfverdediging is toegelaten; is ingenomen met het besluit van de Raad 
van de Europese Unie van 2 december 2021 om Oekraïne een pakket van 31 miljoen 
EUR te verstrekken in het kader van de Europese Vredesfaciliteit (EPF), om de 
weerbaarheid en de defensiecapaciteit te helpen versterken;

7. benadrukt dat herhaalde Russische militaire opbouw aan de Oekraïense grens een 
instrument is om ten koste van Oekraïne politieke concessies af te dwingen van het 
Westen; benadrukt dat de keuze van een land voor allianties niet mag worden 
onderworpen aan de goedkeuring van een derde land, en verwerpt daarom elke poging 
van Rusland om bepaalde landen in zijn “invloedssfeer” op te nemen en zo vorm te 
geven aan hun toekomst; herinnert eraan dat Rusland compromissen of 
verzoeningsgezindheid van het Westen als een teken van zwakte zou beschouwen en 
zich gesterkt zou voelen om zijn agressieve benadering verder uit te bouwen;

8. benadrukt dat de Russische militaire opbouw ook deel uitmaakt van een bredere 
Russische strategie, met onder meer elementen van hybride oorlogsvoering tegen de 
Europese Unie en haar gelijkgestemde partners, door chaos en verwarring te 
veroorzaken in haar buurlanden, aan haar grenzen en binnen de Europese Unie; herhaalt 
dat Rusland gebruikmaakt van een combinatie van dreigingen, zoals militaire, digitale, 
energie- en desinformatiedreigingen, en daarbij profiteert van het open systeem van de 
EU om haar te verzwakken; is van mening dat de EU zich bewust moet zijn van haar 
eigen kwetsbaarheden en die van haar partners in de buurlanden, en de weerbaarheid 
moet versterken om hybride aanvallen doeltreffend te kunnen bestrijden en de 
samenwerking met partners, met name op het gebied van desinformatie, moet 
verbeteren, alsook de capaciteiten voor vreedzame conflictoplossing moet versterken, 
met bijzondere aandacht voor de situatie van vrouwen en kwetsbare groepen in 
conflictgebieden;

9. benadrukt dat de Europese Unie bereid moet zijn om aan de Russische Federatie een 
zeer duidelijke waarschuwing af te geven dat militaire vijandelijkheden niet alleen 
onaanvaardbaar zijn, maar dat er ook een hoge economische en politieke prijs voor zal 
worden betaald; is ingenomen met de meest recente verklaringen van de EU en de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 waarin zij hun krachtige steun uitspreken 
voor een gecoördineerd internationaal optreden tegen eventuele militaire agressie van de 
Russische Federatie tegen Oekraïne;

10. dringt er bij de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op aan ervoor te zorgen dat de Raad op de 
hoogte blijft van de militaire acties van de Russische Federatie en bereid blijft snel 
overeenstemming te bereiken over verdere gezamenlijke actie, met name de vaststelling 
van zware economische en financiële sancties in nauwe samenwerking met de 
Verenigde Staten, de NAVO en andere partners, teneinde de onmiddellijke en 
geloofwaardige dreigingen van Rusland aan te pakken, in plaats van te wachten op een 
nieuwe invasie alvorens actie te ondernemen; wijst erop dat de EU en haar partners een 
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uniforme aanpak inzake afschrikking moeten volgen; onderstreept dat alle maatregelen 
in onderlinge afstemming met Oekraïne moeten worden genomen;

11. onderstreept dat het nieuwe pakket sancties ook betrekking moet hebben op het 
Russische korps van officieren en vlagofficieren die betrokken zijn bij de planning van 
een mogelijke invasie, personen uit de directe omgeving van de Russische president, en 
oligarchen die banden hebben met de president en hun familie; eist dat dergelijke 
sancties de bevriezing van financiële en fysieke activa in de EU en reisverboden 
omvatten, evenals de uitsluiting van Rusland van het SWIFT-betalingssysteem, 
waardoor Russische ondernemingen worden uitgesloten van de internationale financiële 
markt, en dat de aankoop van Russische overheidsschuld op de primaire en secundaire 
markten wordt verboden, en dat die sancties gericht zijn op belangrijke sectoren van de 
Russische economie, en de financiering van inlichtingendiensten en het leger verstoren;

12. onderstreept dat in geval van een Russische aanval op Oekraïne de eerste en 
onmiddellijke maatregel van de EU eruit moet bestaan alle reizen op te schorten en de 
visumvrijstelling voor houders van een Russisch diplomatiek paspoort in te trekken, met 
uitzondering van geaccrediteerde diplomaten;

13. eist dat de EU en Oekraïne dringende en geloofwaardige stappen nemen om minder 
afhankelijk te worden van de invoer van Russische energie, en verzoekt de EU, 
overeenkomstig de associatieovereenkomst, meer energiesolidariteit met Oekraïne aan 
de dag te leggen door de interconnectie tussen de energie-infrastructuren te vergroten; 
dringt er daarom bij de EU-instellingen en alle lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de 
Nord Stream 2-pijpleiding niet operationeel wordt, ongeacht of deze op een bepaald 
moment voldoet aan de bepalingen van de EU-gasrichtlijn2; herhaalt zijn reeds lang 
bestaande fundamentele zorgen over de politieke, economische en veiligheidsrisico’s in 
verband met het Nord Stream 2-project; onderstreept dat de constructie van de 
controversiële, door Rosatom gebouwde kerncentrales moet worden stopgezet;

14. benadrukt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat zij Russische rijkdom en 
investeringen van onduidelijke oorsprong niet langer verwelkomen, onder meer door 
een wereldwijd sanctiemechanisme ter bestrijding van corruptie tot stand te brengen en 
bestaande antiwitwasrichtlijnen consistent toe te passen en te handhaven; roept de 
Commissie en de Raad op om meer inspanningen te leveren om de strategische 
investeringen van het Kremlin in de EU met het oog op subversie, ondermijning van 
democratische processen en instellingen en verspreiding van corruptie te beteugelen, en 
voor meer transparantie te zorgen, met name met betrekking tot het geld van de 
Russische elite dat in de EU wordt gestald of uitgegeven;

15. wijst erop dat het belangrijk is dat er krachtige maatregelen worden getroffen om 
Rusland ervan te weerhouden bestaande EU-sancties te omzeilen; is van mening dat de 
EU hiertoe haar toepasselijke regelgeving moet herzien en actualiseren om meerdere 
lacunes op te vullen en zodoende de sancties doeltreffender te maken en Rusland 

2 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PB L 211 van 14.8.2009, 
blz. 94).
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daadwerkelijk een hogere prijs te laten betalen voor zijn vijandige daden;

16. verzoekt de Europese Raad om tijdens zijn bijeenkomst van 16 december 2021 alle 
mogelijke reacties op de bedreigingen voor de Europese veiligheid vanwege de 
Russische Federatie te bespreken en grondig te evalueren en zijn eerdere besprekingen 
over een alomvattende EU-strategie ten aanzien van Rusland voort te zetten; roept de 
EU en de Europese partners op besprekingen te voeren over langetermijnplannen voor 
de Europese veiligheid, teneinde gezamenlijk het hoofd te bieden aan toekomstige 
militaire dreigingen op het continent;

17. verzoekt de Russische Federatie te stoppen met het nemen van unilaterale maatregelen 
die in tegenspraak zijn met de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de 
akkoorden van Minsk en die de verdere uitvoering ervan belemmeren, het conflict in het 
oosten van Oekraïne verergeren en internationaal twijfels doen rijzen over de politieke 
wil en capaciteit van de Russische Federatie om zich aan haar verbintenissen te houden;

18. dringt er bij Rusland en de door Rusland gesteunde separatisten op aan zich te houden 
aan de staakt-het-vuren-overeenkomst; dringt er bij Rusland op aan zich constructief in 
te zetten in het Normandiëkwartet en de Tripartiete Contactgroep Oekraïne en zijn 
internationale verplichtingen na te komen, met name in het kader van de akkoorden van 
Minsk en het Verdrag van de VN inzake het recht van de zee; dringt aan op de 
onmiddellijke vrijlating van alle illegaal vastgehouden en gevangengenomen 
Oekraïense burgers; spoort de Raad aan om ook het toepassingsgebied van zijn sancties 
uit te breiden en het opleggen van de Russische nationaliteit (paspoortafgifte), de 
organisatie van illegale verkiezingen op de Krim, en het besluit om inwoners van de niet 
door de regering gecontroleerde Oekraïense gebieden Donetsk en Loehansk te 
betrekken bij de verkiezingen voor de Staatsdoema in september 2021, daarin op te 
nemen, en de prijs te verhogen die Rusland betaalt voor het tegenhouden van de 
uitvoering van de akkoorden van Minsk en de gesprekken binnen het 
Normandiëkwartet; verzoekt het Internationaal Strafhof om een onderzoek in te stellen 
naar de strafbare feiten die door Rusland en zijn handlangers zijn gepleegd op het 
schiereiland de Krim en in Oost-Oekraïne; wijst op de rol die het Internationaal 
Gerechtshof en gevallen van universele rechtsmacht in dit verband kunnen spelen; is 
van mening dat de politieke en militaire leiders van de feitelijke autoriteiten van de 
zogenoemde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk moeten worden bestraft in het 
kader van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten;

19. benadrukt het belang van de bijzondere waarnemingsmissie van de OVSE in Oekraïne, 
en beklemtoont dat deze missie haar werkzaamheden na maart 2022, wanneer het 
mandaat volgens huidige verwachtingen afloopt, zonder enige beperking moet kunnen 
voortzetten;

20. spreekt zijn krachtige steun uit voor de inspanningen van Oekraïne om Russische 
huurlingen die oorlogsmisdaden hebben begaan voor de rechter te brengen, en dringt er 
bij de EU en haar lidstaten op aan hun samenwerking daartoe te intensiveren;

21. herhaalt zijn steun voor het internationale onderzoek naar de omstandigheden van het 
tragische neerhalen van vlucht MH17 van Malaysian Airlines, dat mogelijk een 
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oorlogsmisdaad vormt, en roept er nogmaals toe op de verantwoordelijken voor de 
rechter te brengen;

22. veroordeelt de ondertekening door president Poetin van het decreet over 
vereenvoudigde handelsregels zodat toegangsmaatregelen kunnen worden genomen om 
de toegang van goederen tot en uit de tijdelijk niet door de regering gecontroleerde 
gebieden Donetsk en Loehansk van Oekraïne te vergroten, en roept Rusland op het 
decreet in te trekken; benadrukt dat een dergelijke unilaterale maatregel een schending 
vormt van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, ook wat de 
douanecontrole betreft, meer spanningen kan veroorzaken en kan leiden tot een 
verlenging van de status quo, terwijl tegelijkertijd het toekomstige re-integratieproces 
wordt belemmerd;

23. is ingenomen over de oprichting en activiteiten van het Internationaal Krimplatform; 
beschouwt dit als een belangrijk instrument om de illegale annexatie van het 
schiereiland de Krim hoog op de internationale agenda te houden; spreekt zijn 
tevredenheid uit over de krachtige steun van de EU voor dit initiatief en verzoekt de EU 
verder bij te dragen aan de ontwikkeling van de overleg- en coördinatiestructuur ervan; 
betreurt het feit dat internationale organisaties en mensenrechtenactivisten nog steeds de 
toegang tot de Krim wordt ontzegd;

24. roept de Russische bevolking op om geen geloof te hechten aan de alomtegenwoordige 
officiële propaganda waarin het Westen als vijand van het Russische volk en de 
Russische staat wordt afgeschilderd; herinnert eraan dat democratie en vrijheid alleen 
voor de corrupte Russische elite een bedreiging vormen, en niet voor de bevolking; 
spreekt zijn wens uit om een dialoog aan te gaan en toekomstige betrekkingen uit te 
bouwen met een democratisch Rusland; herinnert eraan dat het Russische volk het 
slachtoffer is van het agressieve externe en interne “het Kremlin eerst”-beleid;

25. steunt de Oekraïense autoriteiten bij hun inspanningen om het land te hervormen 
overeenkomstig de bepalingen van de associatieovereenkomst en de diepe en brede 
vrijhandelsruimte; dringt er bij de EU-instellingen op aan een geloofwaardig 
langetermijnperspectief te handhaven voor de toetreding van Oekraïne tot de EU, 
overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals voor 
elke Europese staat; onderstreept dat dergelijke inspanningen noodzakelijk zijn om de 
Oekraïense veerkracht te vergroten en de huidige en toekomstige Russische agressie 
doeltreffender tegen te gaan;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa, alsmede de president, de regering en de Verchovna Rada van Oekraïne en de 
president, regering en de Staatsdoema van de Russische Federatie.


