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Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeusloukkauksista, jotka liittyvät 
ukrainalaisten siviilien pakkosiirtoihin ja ukrainalaisten lasten pakkoadoptioihin 
Venäjälle
(2022/2825(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja Venäjästä ja etenkin 
7. huhtikuuta1, 5. toukokuuta2 ja 19. toukokuuta3 2022 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan, 

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, 

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon Haagin yleissopimukset, 

– ottaa huomioon Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

– ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

– ottaa huomioon kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista 
ja siihen liitetyt lisäpöytäkirjat,

– ottaa huomioon yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi 
ja rankaisemiseksi,

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2022 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät 
Ukrainasta,

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2022 ja 14. heinäkuuta 2022 annetut Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) raportit Ukrainassa tehdyistä kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan oikeuden loukkauksista, 
sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan,

– ottaa huomioon Ukrainan parlamentin ihmisoikeusvaltuutetun raportit,

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. huhtikuuta 2022 EU:n tarjoamasta suojelusta Ukrainan sotaa 
pakeneville lapsille ja nuorille, hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0120.
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2022 Ukrainan sodan vaikutuksista naisiin, hyväksytyt 
tekstit, P9_TA(2022)0206. 
3 Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. toukokuuta 2022 Ukrainassa tehtyjen sotarikosten 
rankaisemattomuuden torjumisesta, hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0218.
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– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvostossa 7. syyskuuta 2022 käydyn keskustelun 
Ukrainan kansalaisten pakkosiirroista ja karkottamisesta sekä ukrainalaisten lasten 
pakkoadoptioista Venäjälle,

– ottaa huomioon Human Rights Watch -järjestön 1. syyskuuta 2022 antamat raportit ”We 
Had No Choice”: ”Filtration” ja ”Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to 
Russia”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio käynnisti 24. helmikuuta 2022 ilman edeltävää 
provokaatiota perusteettoman ja laittoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan; ottaa 
huomioon, että Venäjä on syyllistynyt massiivisiin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin 
ja sotarikoksiin Ukrainaan tekemänsä täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien, 
mukaan lukien siviilien ja sotavankien joukkomurhat, kidutus, seksuaalinen väkivalta, 
tahdonvastaiset katoamiset, pakkosiirrot, ryöstely sekä evakuoinnin ja humanitaaristen 
saattueiden estäminen, jotka kaikki on kielletty kansainvälisessä oikeudessa ja joista on 
nostettava syytteitä;

B. ottaa huomioon, että Ukrainan parlamentin ihmisoikeusvaltuutettu (oikeusasiamies) 
arvioi, että 24. helmikuuta 2022 lähtien yli miljoona ukrainalaista on pakkosiirretty 
Venäjän federaatioon, usein jopa Venäjän Kaukoitään; ottaa huomioon, että eri 
lähteiden mukaan nämä luvut ovat todellista pienempiä ja että korkeimpien arvioiden 
mukaan määrä on 2,5 miljoonaa ja että luku kasvaa jatkuvasti; ottaa huomioon, että 
pakkosiirroissa Ukrainasta käytetään ns. suodatusleirejä ja niillä on vahvoja 
historiallisia yhtymäkohtia Neuvostoliiton aikaisten pakkosiirtojen ja gulag-
keskitysleirien kanssa; ottaa huomioon, että pakkosiirrot ovat sotarikoksia ja 
mahdollisia rikoksia ihmisyyttä vastaan;

C. ottaa huomioon, että kansainväliset järjestöt, kuten Etyj ja YK, ovat todenneet Ukrainan 
siviilien laajamittaiset pakkosiirrot Venäjän federaatioon yhdeksi vakavimmista 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, joihin Venäjän federaatio on 
syyllistynyt hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan;

D. ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR) on varmistanut 
niin kutsutun suodatuksen olemassaolon ja siihen liittyvät laajamittaiset, pakolliset, 
rankaisevat ja loukkaavat turvallisuusseulonnat, jotka ovat johtaneet lukuisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin Ukrainan kansalaisia vastaan; ottaa huomioon, että 
ukrainalaiset siviilit joutuivat tosiasiallisesti internoiduiksi odottaessaan tämän prosessin 
läpikäymistä, jonka kesto on vaihdellut muutamasta tunnista lähes kuukauteen; ottaa 
huomioon, että ”suodatuksen” aikana Ukrainan kansalaisiin kohdistetaan 
yksityiskohtaisia kuulusteluja, ruumiintarkastuksia, joihin toisinaan liittyy väkisin 
alastomaksi riisumista, ja kidutusta; ottaa huomioon, että tällaisissa olosuhteissa 
ukrainalaiset naiset ja tytöt ovat vaarassa joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi;

E. ottaa huomioon, että ”suodatus” on järjestelmällistä ja siinä on kyse laajamittaisesta 
laittomasta tiedonkeruusta, joka antaa Venäjän viranomaisille valtavia määriä 
henkilötietoja ukrainalaisista siviileistä, myös heidän biometrisiä tietojaan; toteaa, että 
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tämä rikkoo selvästi oikeutta yksityisyyteen ja vaarana on, että siihen joutuneet henkilöt 
saatetaan ottaa maalitauluiksi tulevaisuudessa;

F. ottaa huomioon, että tämän prosessin aikana Venäjän viranomaiset takavarikoivat usein 
Ukrainan passit ja pakottavat ukrainalaiset allekirjoittamaan sopimuksia, joiden nojalla 
heidän on pysyttävä Venäjällä, mikä haittaa heidän mahdollisuuksiaan palata kotiin, ja 
näin pyrkivät selvästi muuttamaan Ukrainan väestörakennetta; ottaa huomioon, että 
pakkosiirtojen ja pakkoadoptioiden lisäksi Venäjä toteuttaa geopoliittisen konseptinsa 
”Russkij mir” (”venäläinen maailma”) mukaisesti Ukrainan miehitetyillä alueilla 
nopeutettua venäläistämistä;

G. ottaa huomioon, että Ukrainan kansalaiset, jotka ”eivät läpäisseet” ”suodatusprosessia”, 
pidätetään ja siirretään Venäjän pidätyskeskuksiin ja rangaistuslaitoksiin ja he ovat 
vaarassa kärsiä vakavaa vahinkoa, kuten kidutusta ja pahoinpitelyä, tai he joutuvat 
tahdonvastaisten katoamisten uhreiksi; ottaa huomioon, että YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimiston uskottavissa raporteissa on dokumentoitu, että lapsia 
on erotettu perheistään, kun mukana matkustava aikuinen ei läpäissyt 
”suodatusprosessia”;

H. ottaa huomioon, että sotaa pakenevat lapset, erityisesti ilman huoltajaa olevat lapset, 
ovat suuremmassa vaarassa joutua väkivallan, hyväksikäytön ja riiston uhreiksi sekä 
kadota ja joutua ihmiskaupan uhriksi erityisesti silloin, kun he liikkuvat rajojen yli, ja 
että erityisesti tytöt ovat vaarassa joutua sukupuolistuneen väkivallan kohteeksi;

I. ottaa huomioon, että Ukrainan oikeusasiamies väitti 3. syyskuuta 2022, että yli 
200 000 lasta oli jo viety Venäjälle venäläisten perheiden adoptoitaviksi ja että hän 
pystyi varmentamaan 7 000 ukrainalaisen lapsen pakkosiirtojen olosuhteet; ottaa 
huomioon, että Venäjän viranomaiset erottavat ukrainalaiset lapset tarkoituksellisesti 
vanhemmistaan ja sieppaavat toisia orpokodeista, muista lasten laitoksista ja sairaaloista 
viedäkseen heidät adoptoitaviksi Venäjälle; ottaa huomioon, että Venäjän federaation 
tällainen toiminta on luonteeltaan järjestelmällistä ja laajamittaista ja siihen kuuluu 
muun muassa karkotettujen henkilötietojen hävittäminen;

J. ottaa huomioon, että Ukraina on perustanut ”Sodan lapset” -portaalin, jonka avulla 
kadonneiden, kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ja karkotettujen lasten vanhemmat 
voivat jakaa kaikki saatavilla olevat tiedot;

K. ottaa huomioon, että kun lapset ovat Venäjän miehittämillä alueilla tai itse Venäjällä, 
heidän poistumisensa tai saattamisensa uudelleen yhteen holhoojiensa kanssa on 
uskomattoman monimutkainen prosessi; ottaa huomioon, että koska virallisia 
menettelyjä ukrainalaisten lasten palauttamiseksi Ukrainaan tai heidän saattamisekseen 
uudelleen yhteen holhoojiensa ja huoltajiensa kanssa ei ole, tehtävä lankeaa suurelta 
osin yksityishenkilöille paikallisten vapaaehtoisten, kansalaisjärjestöjen ja epävirallisten 
neuvottelujen tukemana;

L. ottaa huomioon, että presidentti Vladimir Putin allekirjoitti 25. ja 30. toukokuuta 2022 
asetukset, joilla yksinkertaistetaan menettelyä, jolla Venäjän kansalaisuus myönnetään 
Ukrainan kansalaisille, myös ilman vanhempien huolenpitoa oleville lapsille, ja jolla 
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ukrainalaisia lapsia voidaan adoptoida venäläisiin perheisiin, mikä vaikeuttaa 
entisestään heidän paluutaan Ukrainaan ja helpottaa ukrainalaisten lasten 
pakkosulauttamista; ottaa huomioon, että sadat ukrainalaiset lapset ovat sittemmin 
saaneet Venäjän kansalaisuuden ja heidät on lähetetty uusille vanhemmille Venäjän eri 
alueilla;

M. ottaa huomioon, että kansainvälisessä oikeudessa kielletään yksiselitteisesti 
karkottaminen miehitetyllä alueella tai miehitetyltä alueelta miehitysvallan alueelle, ja 
se rikkoo vakavasti Geneven yleissopimuksia ja on Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
Rooman perussäännön mukainen sotarikos; ottaa huomioon, että kansainvälinen oikeus 
ja käytäntö kieltävät adoptiot hätätilanteissa tai välittömästi niiden jälkeen; ottaa 
huomioon, että Ukraina päätti keskeyttää maiden väliset adoptiot sodan varhaisessa 
vaiheessa; ottaa huomioon, että YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista ja 
neljännessä Geneven yleissopimuksessa kielletään miehitysvaltaa muuttamasta lasten 
henkilökohtaista asemaa, myös heidän kansalaisuuttaan;

N. ottaa huomioon, että joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista 
koskevan YK:n yleissopimuksen II artiklan mukaan lasten pakollinen siirtäminen 
ryhmästä toiseen tarkoituksena tuhota kokonaan tai osittain kansallinen, etninen, 
rodullinen tai uskonnollinen ryhmä on joukkotuhontaa;

O. ottaa huomioon, että ikääntyneet, vammaiset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat 
ryhmät näyttävät olevan erityisessä vaarassa jäädä loukkuun Venäjän miehittämille 
alueille tai Venäjälle, koska heitä siirretään usein vastoin tahtoaan Venäjällä tai Venäjän 
miehittämillä alueilla sijaitseviin laitoksiin, kuten hoitokoteihin; ottaa huomioon, että 
nämä laitokset ovat suljettuja instituutioita ja että haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten sijoittaminen niihin heikentää perustavanlaatuisesti heidän oikeuttaan 
vapaaseen liikkumiseen;

P. ottaa huomioon, että Venäjän federaation alueelle joutuneilla Ukrainan kansalaisilla on 
huomattavia vaikeuksia, kuten elämiseen tarvittavien varojen puute, he eivät voi vaihtaa 
Ukrainan grivnoja tai nostaa varoja pankkikorteilla, heiltä puuttuu vaatteita ja 
hygieniatarvikkeita eivätkä he voi ottaa yhteyttä sukulaisiin; ottaa huomioon, että 
ukrainalaisia siviilejä pakkosiirretään taloudellisesti taantuneille tai eristyneille alueille 
Venäjällä, usein Siperiaan, eikä heillä ole keinoja palata sieltä; ottaa huomioon, että 
niillä, jotka yrittävät lähteä pois Venäjältä, on usein vaikeuksia poistua maasta, koska 
heillä ei ole asianmukaisia henkilöasiakirjoja, sillä ne ovat jääneet Ukrainaan heidän 
paetessaan sotaa tai Venäjän viranomaiset ovat takavarikoineet ne;

Q. ottaa huomioon, että Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan perusteena 
käytetyn Venäjän hallinnon propagandan taustalla on vääristynyt narratiivi toisesta 
maailmansodasta;

1. tuomitsee mitä jyrkimmin Venäjän federaation hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan sekä 
Valko-Venäjän aktiivisen osallistumisen tähän sotaan ja vaatii Venäjää lopettamaan 
välittömästi kaikki sotatoimet Ukrainassa ja vetämään ehdoitta kaikki joukot ja 
sotilastarvikkeet Ukrainan koko kansainvälisesti tunnustetulta alueelta; ilmaisee 
varauksettoman solidaarisuutensa Ukrainan kansalle, tukee täysin Ukrainan 
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itsenäisyyttä, suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti 
tunnustettujen rajojen sisällä ja korostaa, että tämä sota rikkoo vakavasti kansainvälistä 
oikeutta;

2. tuomitsee jyrkästi Venäjän asevoimien, niiden edustajien ja kätyrien sekä 
miehitysviranomaisten raportoidut julmuudet, erityisesti ukrainalaisten siviilien, myös 
lasten, pakkosiirrot Venäjälle sekä Venäjän hirvittävät käytännöt niin sanotuilla 
suodatusleireillä, joissa perheet erotetaan toisistaan ja joilta ”epäluotettaviksi” katsotut 
katoavat;

3. kehottaa Venäjää noudattamaan täysimääräisesti kansainvälisen oikeuden mukaisia 
velvoitteitaan ja lopettamaan välittömästi ukrainalaisten siviilien pakkosiirrot ja 
karkotukset Venäjälle ja Venäjän miehittämille alueille, kaikki lasten pakkosiirrot 
Venäjän miehittämille alueille ja Venäjän federaatioon sekä kaikki Ukrainan koko 
kansainvälisesti tunnustetulta alueelta siirrettyjen lasten kansainväliset adoptiot; 
kehottaa Venäjää kumoamaan kaiken lainsäädännön, jolla helpotetaan ukrainalaisten 
lasten adoptoimista;

4. korostaa, että kansainvälisillä ja eurooppalaisilla järjestöillä, kuten Punaisen Ristin 
kansainvälisellä komitealla, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun toimistolla, 
Kansainvälisellä siirtolaisuusjärjestöllä ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolla, on 
oltava esteetön pääsy ”suodatusleireille” ja muihin paikkoihin, joissa Ukrainan 
kansalaisia oleskelee Venäjälle ja Venäjän miehittämille alueille siirtämisen 
seurauksena, tarkkailemaan näitä laitoksia ja auttamaan niitä Ukrainan kansalaisia, jotka 
haluavat palata Ukrainan alueelle, ja niitä, jotka haluavat mennä kolmanteen maahan 
hakeakseen turvapaikkaa ja pakolaisasemaa ja/tai perheenyhdistämistä kulkematta 
Ukrainan kautta;

5. vaatii Venäjän federaatiota antamaan välittömästi tiedot kaikkien pidätettyjen tai 
karkotettujen ukrainalaisten nimistä, olinpaikasta ja hyvinvoinnista sekä sallimaan ja 
mahdollistamaan kaikkien ukrainalaisten siviilien turvallinen paluu, mukaan lukien 
lapset, erityisesti niiden, jotka on pakkosiirretty Venäjän federaation alueelle tai 
Venäjän tällä hetkellä miehittämille Ukrainan alueille, luomalla turvallisia viestintä- ja 
matkustuskanavia;

6. kehottaa kaikkia valtioita ja kansainvälisiä järjestöjä painostamaan Venäjää 
noudattamaan pakkosiirtojen kieltoa sekä olemaan pakottamatta siviilejä evakuoitumaan 
ei-toivottuihin kohteisiin ja helpottamaan siviilien turvallista siirtymistä valitsemaansa 
määräpaikkaan, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien osalta;

7. vaatii Venäjää noudattamaan täysimääräisesti velvoitteitaan ja lopettamaan 
järjestelmälliset ”suodatustoimet”, lopettamaan kaikki meneillään olevat biometristen 
tietojen keruu- ja säilyttämisprosessit, hävittämään laittomasti kerätyt tiedot ja 
varmistamaan, että siviilit voivat halutessaan lähteä Ukrainan hallussa olevalle alueelle 
turvallisesti ja kansainvälisen valvonnan alaisena;

8. korostaa, että lasten, jotka on erotettu vanhemmistaan sodan tai humanitaarisen 
hätätilanteen aikana, ei voida katsoa olevan orpoja ja että heille on sallittava ja 
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annettava mahdollisuus palata nopeasti yhteen vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa 
kanssa;

9. kehottaa Venäjän federaation viranomaisia myöntämään välittömästi YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja Unicefin kaltaisille kansainvälisille järjestöille 
pääsy kaikkien ukrainalaisten lasten luokse, jotka on pakkosiirretty Venäjän 
miehittämille alueille ja Venäjälle; kehottaa Venäjän viranomaisia varmistamaan 
ukrainalaisten lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä 
alueilla ja suojelemaan heitä sodan ja sen seurausten aiheuttamilta vaaroilta;

10. kehottaa laatimaan välittömästi EU:n lastensuojelupaketin, jolla suojellaan ja autetaan 
Ukrainan sotaa pakenevia lapsia ja nuoria ja johon kuuluisi turvallinen kauttakulku, 
suojelu väkivallalta, hyväksikäytöltä, riistolta ja ihmiskaupalta sekä hätäapu, toimet 
perheiden yhdistämiseksi ja pitkäaikainen kuntoutustuki;

11. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita puuttumaan haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, ahdinkoon pakkosiirtoja koskevissa 
EU:n julkisissa lausunnoissa ja tukemaan paikan päällä toimivia aktivisteja ja 
kansalaisjärjestöjä, jotka yrittävät huolehtia heistä ja helpottaa heidän turvallista 
paluutaan;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä Ukrainan viranomaisten, 
kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sellaisten mekanismien 
luomiseksi, joilla dokumentoidaan tietoja pakkosiirroista (ihmisten, myös lasten, määrä 
ja identiteetti, ”suodatusprosessissa” hylättyjen henkilöiden olinpaikka, heidän 
Venäjällä oleskelunsa olosuhteet jne.), muun muassa heidän olinpaikkansa 
määrittämiseksi, erityisesti kadonneiden lasten kotiuttamiseksi ja perheenyhdistämisessä 
ja jäljittämisessä avustamiseksi; korostaa tarvetta kerätä tietoja, kuten niiden 
henkilöiden nimiä, jotka ovat kadonneet ”suodatusprosessin” aikana, joiden vapaus on 
riistetty tai jotka on siirretty Venäjälle;

13. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan Venäjällä olevien diplomaattisten edustustojensa 
kautta väliaikaisten matkustusasiakirjojen myöntämistä, jotta Venäjälle loukkuun 
jääneet Ukrainan kansalaiset, joilla ei ole henkilö- tai matkustusasiakirjoja, voivat 
halutessaan poistua maasta, ja tarjoamaan tarvittaessa väliaikaista suojaa EU:ssa;

14. tuomitsee jyrkästi Venäjän presidentin 25. toukokuuta ja 30. toukokuuta 2022 antamat 
asetukset;

15. kehottaa Venäjää luopumaan kansalaisuuteen pakottamisesta ja sallimaan ukrainalaisten 
säilyttää alkuperäiset henkilöasiakirjansa;

16. vaatii, että sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan sekä mahdolliseen 
joukkotuhontaan tai joukkotuhontatarkoituksessa tehtyihin rikoksiin syyllistyneet sekä 
vastuunalaiset hallinnon virkamiehet ja sotilasjohtajat on saatettava vastuuseen; toteaa, 
että ukrainalaisten lasten pakkosiirrot ja karkotukset, mukaan lukien laitoksista, Venäjän 
federaatioon ja Venäjän miehittämille alueille ja heidän pakkoadoptionsa venäläisiin 
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perheisiin ovat vastoin Ukrainan lakia ja kansainvälistä oikeutta, erityisesti 
joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan YK:n 
yleissopimuksen II artiklaa; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita tukemaan Ukrainan 
ja kansainvälisten viranomaisten pyrkimyksiä kerätä, dokumentoida ja säilyttää 
todisteita Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan yhteydessä tehdyistä 
ihmisoikeusloukkauksista;

17. kehottaa Ukrainan hallitusta ratifioimaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman 
perussäännön, jotta voidaan helpottaa syytteeseenpanoa sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan, mukaan lukien pakkosiirrot, ja kehottaa kaikkia Euroopan maita 
allekirjoittamaan tai ratifioimaan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen kaikkien 
henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaisilta katoamisilta;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kaikkia laillisia kansainvälisiä ja 
kansallisia prosesseja, myös yleistoimivallan periaatteen mukaisesti, ja tutkimaan 
väitettyjä rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia, jotta kaikki syylliset voidaan 
saattaa vastuuseen tuomioistuimessa, myös kun kyseessä ovat pakkosiirrot, 
pakkoadoptiot ja tahdonvastaiset katoamiset; suhtautuu erittäin myönteisesti 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen meneillään oleviin tutkimuksiin tältä osin;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan poliittista, oikeudellista, teknistä, 
taloudellista ja muuta tukea, jota tarvitaan Venäjän Ukrainaan kohdistamaa 
hyökkäysrikosta käsittelevän erityistuomioistuimen perustamiseksi;

20. pitää myönteisenä, että neuvosto hyväksyi nopeasti pakotteita, ja kehottaa EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita edelleen toimimaan yhtenäisesti vastattaessa Venäjän 
Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen sekä G7-maita koordinoimaan toimiaan tiiviisti; 
kehottaa kaikkia kumppaneita, erityisesti EU:n ehdokasmaita ja mahdollisia 
ehdokasmaita, yhtymään pakotepaketteihin; kehottaa laajentamaan pakotteiden 
kohteena olevien henkilöiden luetteloa erityisesti siten, että se kattaa kaikki yhteisöt ja 
henkilöt, joiden on todettu olevan vastuussa pakkosiirtojen ja pakkoadoptioiden 
valmistelusta ja järjestämisestä tai niin kutsuttujen suodatusleirien toiminnasta;

21. panee merkille vahvat historialliset yhtäläisyydet Venäjän Ukrainassa tekemien rikosten 
ja Neuvostoliiton miehittämillään alueilla tekemien rikosten välillä; tunnustaa 
Neuvostoliiton kommunistihallinnon määräämät, suunnittelemat ja toteuttamat 
laajamittaiset karkotukset ja koko gulag-järjestelmän rikoksiksi ihmisyyttä vastaan; 
korostaa totalitaarista menneisyyttä koskevan muistiperinnön, historiallisen tutkimuksen 
ja koulutuksen merkitystä, jotta voidaan vahvistaa kansalaistietoisuutta ja parantaa 
kykyä vastustaa disinformaatiota; kehottaa tekemään perusteellisen historiallisen ja 
oikeudellisen arvioinnin ja käymään avointa julkista keskustelua Neuvostoliiton 
rikoksista, ennen kaikkea Venäjällä, jotta samanlaisten rikosten toistuminen olisi 
mahdotonta tulevaisuudessa;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan 
neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Yhdistyneiden kansakuntien 
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ihmisoikeusvaltuutetulle, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulle, 
Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle, Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle, Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahastolle, 
Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Valko-Venäjän viranomaisille sekä 
Venäjän presidentille, hallitukselle ja parlamentille.


