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Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman 
hyökkäyssodan kiihtymisestä 
(2022/2851(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja Venäjästä,

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

– ottaa huomioon Helsingin päätösasiakirjan vuodelta 1975,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston jäsenten ja G7-maiden ulkoministerien 
30. syyskuuta 2022 antamat julkilausumat Ukrainasta,

– ottaa huomioon korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 28. syyskuuta 2022 
antaman julkilausuman Venäjän Donetskissa, Hersonissa, Luhanskissa ja Zaporižžjassa 
järjestämistä laittomista valekansanäänestyksistä,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin 28. syyskuuta 2022 
antaman lehdistötiedotteen uudesta Venäjään kohdistettavien rajoittavien 
toimenpiteiden paketista sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin 
30. syyskuuta 2022 esittämän viestin Ukrainan alueiden laittomasta liittämisestä 
Venäjään,

– ottaa huomioon korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 22. syyskuuta 2022 
antaman julkilausuman Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta ja 
28. syyskuuta 2022 antaman julkilausuman Nord Stream -kaasuputkivuodoista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan 
kaikki valtiot ovat yhtä suvereeneja ja kaikkien valtioiden on pidätyttävä 
kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään 
valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan; ottaa 
huomioon, että väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä johtuva valtion alueen 
liittäminen toiseen valtioon rikkoo YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden 
periaatteita; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri António Guterres vahvisti tämän 
periaatteen äskettäin;

B. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjän 
federaatiolla on erityinen poliittinen vastuu rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä 
maailmassa mutta se on jatkuvasti rikkonut YK:n peruskirjan periaatteita 
aggressiivisilla toimillaan Ukrainan suvereniteettia, itsenäisyyttä ja alueellista 
koskemattomuutta vastaan ja uhmannut avoimesti kansainvälistä yhteisöä ilmoittamalla 
YK:n peruskirjan vastaisista laittomista toimistaan YK:n yleiskokouksen istunnon 
ollessa käynnissä;
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C. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on jatkanut viime kuukausien aikana ilman 
edeltävää provokaatiota aloittamaansa laitonta ja perusteetonta hyökkäyssotaa Ukrainaa 
vastaan; ottaa huomioon, että Ukrainan syyskuun 2022 alussa aloittama menestyksekäs 
vastahyökkäys johti siihen, että Venäjä menetti merkittävän osan Ukrainan Harkovan 
alueella ja muualla Itä- ja Etelä-Ukrainassa miehittämistään alueista; ottaa huomioon, 
että näiden alueiden vapauttaminen on johtanut uusien todisteiden löytymiseen Venäjän 
omien joukkojen ja sen sijaisjoukkojen tekemistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja 
sotarikoksista, kuten yli 440 ruumiin joukkohaudoista Izjumissa;

D. ottaa huomioon, että tuhansia siviilejä on jo murhattu ja vielä paljon useampia on 
kidutettu, ahdisteltu, siepattu, pakkosiirretty tai joutunut seksuaalisen väkivallan 
kohteeksi; toteaa, että tämä Venäjän omien joukkojen ja sijaisjoukkojen epäinhimillinen 
toiminta on täysin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaista;

E. ottaa huomioon, että hyökkäyksen alkamisen jälkeen kymmeniä tuhansia Venäjän 
joukkoihin kuuluvia sotilaita on joko kaatunut taisteluissa tai kadonnut ja sen 
sotilaskalustoa on tuhoutunut;

F. ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö tukee Ukrainaa edelleen toimittamalla 
nykyaikaista kalustoa ja ampumatarvikkeita, antamalla koulutusta ja jakamalla 
tiedustelutietoja, ja mainitsee tuoreimpana esimerkkinä Yhdysvaltojen kongressin 
äskettäin hyväksymän lakiesityksen, jolla annetaan yli 12,3 miljardin Yhdysvaltain 
dollarin arvosta apua;

G. ottaa huomioon, että Ukrainan viranomaisten mukaan maan armeija tarvitsee 
nykyaikaisia taistelupanssarivaunuja, lisää ilmatorjunta- ja maasta-maahan-
ohjusjärjestelmiä, panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja sekä lisää 
koulutuskeskuksia ja ampumatarvikkeita;

H. ottaa huomioon, että 9.–11. syyskuuta 2022 järjestettiin alue- ja paikallisvaalit Venäjällä 
sekä myös Venäjään laittomasti liitetyissä Ukrainan Krimin autonomisessa tasavallassa 
ja Sevastopolin kaupungissa, ja toteaa, että EU ei tunnusta kyseisiä vaaleja;

I. ottaa huomioon, että nämä pikavauhtia järjestetyt valekansanäänestykset pidettiin 23.–
27. syyskuuta 2022 Venäjän osittain miehittämillä Ukrainan alueilla Donetskissa, 
Hersonissa, Luhanskissa ja Zaporižžjassa sekä Venäjälle pakkosiirrettyjen 
ukrainalaisten keskuudessa ja että Venäjän viranomaiset ilmoittivat ennakkoon määrätyt 
epärealistisen korkeat äänestysprosentit ja alueiden Venäjään liittämistä koskevat 
kannatusluvut; panee merkille, että äänestysprosessiin sisältyi järjestelmällisiä 
ihmisoikeusloukkauksia ja pelottelua, joista voidaan mainita erityisesti aseistettujen 
venäläissotilaiden läsnäolo; pitää näitä valekansanäänestyksiä toisintona 
kansanäänestyksestä, jonka Venäjä järjesti Krimin niemimaalla miehitettyään alueen 
vuoden 2014 alkupuolella; toteaa, että Venäjä ilmoitti näiden alueiden virallisesta 
liittämisestä Venäjään 30. syyskuuta 2022 ja Venäjän duuma ja liittoneuvosto 
hyväksyivät liittämisen tämän jälkeen yksimielisesti;

J. ottaa huomioon, että Vladimir Putin ilmoitti 21. syyskuuta 2022, että Venäjällä 
käynnistetään ”osittainen” liikekannallepano; toteaa, että kyseessä on ensimmäinen 
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liikekannallepano maassa toisen maailmansodan jälkeen; ottaa huomioon, että 
tiedotusvälineiden mukaan liikekannallepanossa palvelukseen kutsutaan 300 000–
1,2 miljoonaa reserviläistä; ottaa huomioon, että vastoin virallista ilmoitusta, jonka 
mukaan viranomaiset värväisivät kansalaisia, jotka ovat äskettäin palvelleet armeijassa 
ja joilla on taistelukokemusta, saatujen tietojen mukaan erityisesti köyhemmiltä ja 
syrjäisimmiltä alueilta ja etnisten vähemmistöjen keskuudesta värvättyjen joukossa on 
ollut myös ihmisiä, joilla ei ole lainkaan sotilaskokemusta, ja että värväämistä käytetään 
myös sortotoimenpiteenä esimerkiksi miehitetyllä Krimin alueella, missä palvelukseen 
on kutsuttu yli 1 500 Krimin tataaria; ottaa huomioon, että on raportoitu myös 
liikekannallepanon yhteydessä tapahtuneesta pakkovärväyksestä Venäjään äskettäin 
laittomasti liitetyillä Ukrainan alueilla; ottaa huomioon, että joidenkin tietojen mukaan 
värvättyjä uusia sotilaita on lähetetty rintamalle lähes saman tien;

K. ottaa huomioon, että Venäjän ilmoittama liikekannallepano johti mielenosoituksiin ja 
että Venäjän viranomaiset ovat tähän mennessä pidättäneet yli 2 400 mielenosoittajaa; 
ottaa huomioon, että liikekannallepanon julistamisen jälkeen useat sadat tuhannet 
venäläiset ovat paenneet Venäjältä välttääkseen kutsunnat; ottaa huomioon, että 
Venäjän viranomaiset ovat perustaneet värväyskeskuksia useille rajanylityspaikoille, 
jotta palvelukseenastumismääräyksiä voidaan antaa paikalla ja estää kansalaisia 
lähtemästä maasta;

L. ottaa huomioon, että Venäjän joukot miehittävät edelleen Zaporižžjan ydinvoimalaa; 
ottaa huomioon, että Venäjän joukot sieppasivat 30. syyskuuta Zaporižžjan 
ydinvoimalan johtajan Ihor Murašovin ja että hänet vapautettiin myöhemmin; toteaa, 
että Zaporižžjan ydinvoimala on Euroopan suurin ydinvoimalaitos ja että sen viimeinen 
reaktori suljettiin syyskuun alussa voimalassa ja sen läheisyydessä käytyjen taistelujen 
vuoksi; toteaa, että ydinkatastrofin riski on kuitenkin edelleen olemassa;

M. ottaa huomioon, että Vladimir Putin varoitti televisioidussa puheessaan 21. syyskuuta, 
että jos Venäjän alueellista koskemattomuutta, toisin sanoen Venäjään laittomasti 
liitettyjä Ukrainan alueita, uhataan, ”käytämme varmasti kaikkia käytettävissä olevia 
keinoja suojellaksemme Venäjää ja kansaamme”; ottaa huomioon, että sanat ”kaikkia 
käytettävissä olevia keinoja” ovat huonosti peiteltyä kiristystä ydinaseilla;

N. ottaa huomioon, että 26. ja 27. syyskuuta Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 
-kaasuputkissa havaittiin voimakas paineenlasku vuotojen vuoksi; toteaa, että vuotojen 
syyksi epäiltiin tahallisia vedenalaisia räjähdyksiä, joiden aiheuttaja oli todennäköisesti 
valtiollinen taho; ottaa huomioon, että vaikka ilmakehään vapautuvan metaanin tarkkaa 
määrää on vaikea mitata, määrä on todennäköisesti merkittävä ja sillä on haitallinen 
vaikutus ympäristöön;

O. ottaa huomioon, että presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti 30. syyskuuta, että 
Ukraina oli virallisesti hakenut Pohjois-Atlantin liiton (Nato) jäsenyyttä;

1. palauttaa mieliin, että Euroopan unioni on tukenut vankkumatta Ukrainaa ja sen 
itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta kansainvälisesti 
tunnustettujen rajojen sisällä; tuomitsee mitä jyrkimmin Venäjän ilman edeltävää 
provokaatiota aloittaman perusteettoman ja laittoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan; 
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muistuttaa, että Venäjä on sodasta yksin vastuussa ja että sen on välittömästi lopetettava 
sota ja vedettävä kaikki omat joukkonsa ja sijaisjoukkonsa kaikilta Ukrainalle 
kuuluvilta kansainvälisesti tunnustetuilta alueilta;

2. antaa ukrainalaisille tunnustusta heidän suuresta rohkeudestaan, kun he tekevät valtavia 
uhrauksia puolustaakseen maataan ja eurooppalaisia arvoja, kuten vapautta, ihmisarvoa 
ja demokratiaa; muistuttaa, että Ukrainalla on YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisesti 
laillinen oikeus puolustautua Venäjän aloitettua hyökkäyssodan sitä vastaan, jotta se voi 
saada koko sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä olevan alueensa täysin 
hallintaansa; antaa Ukrainan asevoimille tunnustusta rohkeudesta sekä erittäin 
tehokkaasta taistelutoiminnasta ja moraalisesta toiminnasta ja tunnustaa niiden 
merkittävän panoksen Euroopan turvallisuuteen;

3. kehottaa kaikkia maita ja kansainvälisiä järjestöjä tuomitsemaan yksiselitteisesti 
Venäjän hyökkäyssodan ja sen pyrkimykset hankkia alueita voimakeinoin ja 
valekansanäänestyksin; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita olemaan aktiivisesti 
yhteydessä niihin moniin hallituksiin, jotka ovat suhteutuneet neutraalisti Venäjän 
Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen, jotta voidaan luoda voimakas kansainvälinen 
vastaliike Ukrainan rajojen muuttamiselle voimakeinoin ja kansainvälisen oikeuden 
puolustamiseksi;

4. tuomitsee jyrkästi laajamittaiset ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja sotarikokset, 
joihin Venäjän asevoimat, sen sijaisjoukot ja Venäjän asettamat miehitysviranomaiset 
ovat syyllistyneet Ukrainassa; vaatii, että vastuulliset valtion virkamiehet ja 
sotilasjohtajat sekä henkilöt, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin ja rikoksiin 
ihmisyyttä vastaan, kansanmurha mukaan lukien, on saatettava vastuuseen teoistaan;

5. kehottaa jäsenvaltioita ja muita Ukrainaa tukevia maita lisäämään merkittävästi 
sotilaallista apuaan ja erityisesti sellaista apua, jota Ukrainan hallitus on pyytänyt, jotta 
Ukraina voi saada koko kansainvälisesti tunnustetun alueensa jälleen kokonaan 
hallintaansa ja puolustautua menestyksekkäästi kaikkia Venäjän uusia hyökkäyksiä 
vastaan; kehottaa harkitsemaan mahdollisuutta perustaa lend-lease-väline Ukrainalle 
annettavaa sotilaallista apua varten; kehottaa varsinkin epäröiviä jäsenvaltioita 
toimittamaan niille kohtuudella kuuluvan osuuden sotilaallisesta avusta, jota tarvitaan 
sodan keston lyhentämiseksi; muistuttaa, että Ukrainaa tukevien epäröinti vain pitkittää 
sotaa ja maksaa viattomien ukrainalaisten hengen; vetoaa EU:n johtajiin, jotta he 
saisivat jäsenvaltioiden ja samanmielisten maiden kesken aikaan kestävän 
yhtenäisyyden, jotta Ukrainaa voitaisiin tukea täysimääräisesti ja ehdoitta Venäjän 
hyökkäyssodan torjunnassa;

6. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa koordinoimaan asetoimituksia, muun muassa EU:n aloitetta 
Leopard-panssarivaunujen ja muiden kehittyneiden asejärjestelmien toimittamisesta, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) logistisen tuen välitysjärjestelmän kautta; 
kehottaa jäsenvaltioita aloittamaan viipymättä ukrainalaisten sotilaiden tätä koskevan 
koulutuksen;

7. tuomitsee yksiselitteisesti laittomina ja perusteettomina valekansanäänestykset, jotka 
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järjestettiin aseella uhaten Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden 
liittämiseksi Venäjään; muistuttaa, että kansanäänestykset pidettiin YK:n peruskirjan ja 
kansainvälisen oikeuden vastaisesti; ei hyväksy eikä tunnusta kansanäänestysten 
tekaistuja tuloksia ja kansanäänestyksiä seurannutta näiden alueiden liittämistä 
Venäjään; pitää niiden tuloksia mitättöminä; katsoo, että näiden alueiden ilmoitettu 
liittäminen Venäjään merkitsee vaarallista ja vastuutonta eskalaatiota ja rikkoo räikeästi 
kansainvälistä oikeutta ja YK:n peruskirjaa, jossa taataan kansainvälinen rauha, 
turvallisuus, alueellinen koskemattomuus ja kaikkien valtioiden itsemääräämisoikeus, ja 
toteaa, että kansainvälinen yhteisö ei voi eikä aio jättää vastaamatta tähän;

8. tuomitsee 29. syyskuuta 2022 annetun Venäjän presidentin asetuksen Ukrainan 
Hersonin ja Zaporižžjan alueiden ”itsenäisyyden” tunnustamisesta sekä 30. syyskuuta 
2022 allekirjoitetut laittomat sopimukset yhdentymisestä Venäjän federaatioon; ilmaisee 
horjumattoman tukensa EU:n politiikalle, jonka mukaan Venäjän Ukrainaa vastaan 
toteuttamia laittomia toimia, mukaan lukien alueiden liittäminen, ei tunnusteta, ja 
kehottaa siksi neuvostoa hyväksymään uusia ankaria pakotteita vastauksena näihin 
toimiin;

9. suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin kahdeksanneksi Venäjän vastaiseksi 
pakotepaketiksi; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään pakotepaketin nopeasti, 
välttämään niiden omaa etua ajavia viivytyksiä ja panemaan pakotteet perusteellisesti 
täytäntöön; kehottaa laajentamaan pakotteita uusille aloille, esimerkiksi sulkemaan 
Gazprombankin, Alfa Bankin, Rosbankin, Tinkoff Bankin, Saint Petersburg Bankin, 
Venäjän aluekehityspankin ja Far Eastern Bankin SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle, 
sekä tiukentamaan edelleen kryptovaroihin ja -valuuttoihin kohdistuvia pakotteita; 
kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita pitämään huolta siitä, että EU pysyy 
yhtenäisenä, ja lisäämään Venäjän hallintoon kohdistuvaa painetta muun muassa uusilla 
pakotepaketeilla, joihin sisältyy esimerkiksi korkean teknologian tuotteiden ja 
strategisten tuotteiden vientikielto sekä muita pakotteita, joilla pyritään heikentämään 
strategisesti Venäjän taloutta ja teollista perustaa, varsinkin sotateollista kompleksia; 
kannattaa henkilöpakotteiden kohdistamista sellaisiin henkilöihin ja yhteisöihin, jotka 
osallistuvat suoraan ukrainalaislasten pakkosiirtoihin ja -adoptioihin sekä 
valekansanäänestysten järjestämiseen ja tarkkailuun, sekä kaikkiin duumassa 
edustettuina olevien puolueiden jäseniin, jotka toimivat vaaleilla valituissa 
parlamenteissa kaikilla tasoilla, myös alueellisella ja kunnallisella tasolla; kehottaa 
jäsenvaltioita aktiivisesti ehkäisemään pakotteiden kiertämisen, tutkimaan mahdolliset 
pakotteiden kiertämistapaukset ja nostamaan niistä syytteitä; kehottaa komissiota ja 
unionin lainsäätäjiä työskentelemään nopeasti, jotta pakotteiden avulla jäädytettyjen 
varojen takavarikointia koskeva oikeudellinen järjestelmä saadaan valmiiksi;

10. vaatii jälleen kieltämään välittömästi ja kokonaan fossiilisten polttoaineiden ja uraanin 
tuonnin Venäjältä ja luopumaan täysin Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkista, 
jotta Putinin sotakoneiston rahoittaminen EU:n varoin saataisiin loppumaan; vaatii 
kieltämään myös titaanin, alumiinin, kuparin, nikkelin, palladiumin, rodiumin sekä 
raakatimanttien ja käsiteltyjen timanttien oston, tuonnin ja kuljetuksen Venäjältä tai 
Venäjän kautta EU:hun sekä Venäjältä peräisin olevien tai Venäjältä vietävien rauta- ja 
terästuotteiden tuonnin, mukaan lukien rautamalmi ja puolivalmiit tuotteet, jotta 
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voidaan vähentää Venäjän saamia tuloja; kehottaa minimoimaan Venäjän 
mahdollisuudet saada käyttöönsä teollisia perusresursseja, -teknologioita ja -palveluja, 
erityisesti niitä, joita hyökkääjävaltion sotilasteollisuus tarvitsee;

11. varoittaa Aljaksandr Lukašenkan hallintoa auttamasta Venäjää sen Ukrainan vastaisessa 
hyökkäyssodassa muun muassa osallistumalla sen liikekannallepanotoimiin ja 
sijoittamalla asevelvollisia omalle maaperälleen; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään Valko-Venäjän uuteen pakotepakettiin, joka liittyy liikekannallepanoon;

12. tuomitsee Venäjän liikekannallepanon ja kehottaa lopettamaan välittömästi 
pakkovärväykset; tuomitsee toimenpiteet, joilla tilapäisesti miehitettyjen Ukrainan 
alueiden asukkaat velvoitetaan palvelemaan Venäjän armeijassa tai apujoukoissa, mikä 
on kiellettyä neljännen Geneven yleissopimuksen nojalla; vetoaa voimakkaasti kaikkiin 
venäläisiin, jotta he pyrkisivät välttämään joutumasta vedetyiksi mukaan sotaan, joka 
rikkoo kansainvälistä oikeutta ja jonka maiden suuri enemmistö on sen vuoksi 
tuominnut, jota käydään vain Venäjän epädemokraattisen kleptokraattisen hallinnon 
puolustamiseksi ja joka viime kädessä tuhoaa Venäjän talouden ja Venäjän kansan 
mahdollisuudet turvalliseen ja vauraaseen tulevaisuuteen; kehottaa jäsenvaltioita 
myöntämään humanitaarisia viisumeja suojelun tarpeessa oleville Venäjän kansalaisille, 
kuten poliittisen vainon kohteeksi joutuneille;

13. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön komission suuntaviivat 
viisumien myöntämisestä venäläisille hakijoille ja Venäjän kansalaisille ulkorajoilla 
tehtävistä tarkastuksista noudattaen täysimääräisesti EU:n ja kansainvälistä oikeutta 
sekä varmistamaan, että kaikki muun muassa toisinajattelijoiden, sotilaskarkureiden, 
kutsuntoja pakenevien ja aktivistien jättämät turvapaikkahakemukset käsitellään 
yksittäin ottaen huomioon vastaanottavan jäsenvaltion turvallisuushuolet ja toimien 
EU:n turvapaikkasäännöstön mukaisesti; kehottaa neuvostoa ja komissiota seuraamaan 
tiiviisti venäläisten viisumeihin liittyvää tilannetta;

14. kehottaa komissiota, EUH:ta ja jäsenvaltioita lisäämään tukea Etelä-Kaukasian ja 
Keski-Aasian maille, jotka vastaanottavat huomattavan määrän Venäjän kansalaisia, 
erityisesti Georgialle, Kazakstanille, Uzbekistanille, Armenialle ja Kirgisialle, jotta 
voidaan säilyttää vakaus näillä alueilla;

15. vaatii vetämään venäläisen sotilashenkilöstön välittömästi pois Zaporižžjan 
ydinvoimalasta ja sen lähistöltä sekä luomaan demilitarisoidun alueen sen ympärille; 
muistuttaa, että taistelut voimalan ympäristössä voivat johtaa suurkatastrofiin, jonka 
seuraukset olisivat käsittämättömät;

16. tuomitsee Venäjän viimeaikaisen uhkailun ydinaseiden käytöllä vastuuttomana ja 
vaarallisena; kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälisiä kumppaneita valmistautumaan 
nopeaan ja päättäväiseen reaktioon siltä varalta, että Venäjä toteuttaa Ukrainaan 
kohdistuvan ydiniskun; kehottaa Venäjää lopettamaan välittömästi uhkailunsa konfliktin 
eskaloimisesta ydinaseilla, kun otetaan huomioon ydinkatastrofien vuosikymmeniä 
kestävät maailmanlaajuiset seuraukset ihmiselämälle ja ympäristölle; muistuttaa, että 
kaikki Venäjän yritykset esittää miehitettyihin alueisiin kohdistuvat hyökkäykset 
Venäjään kohdistuvina hyökkäyksinä ja siten perusteena ydinasehyökkäykselle ovat 
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laittomia ja perusteettomia eivätkä estä Euroopan unionia antamasta lisäapua 
Ukrainalle, jotta se voi puolustaa itseään;

17. kehottaa komissiota, EUH:ta ja jäsenvaltioita lisäämään tukea kansalaisyhteiskunnalle 
ja vapaille tiedotusvälineidelle ja yhteistyötä niiden kanssa Ukrainassa ja Venäjällä, 
jatkamaan tilapäisen suojan tarjoamista EU:ssa sotaa pakeneville ihmisille ja auttamaan 
väliaikaisten matkustusasiakirjojen myöntämisessä, jotta Venäjälle ilman henkilö- tai 
matkustusasiakirjoja loukkuun jääneet Ukrainan kansalaiset voivat halutessaan poistua 
maasta; tuomitsee Venäjän järjestelmälliset yritykset hidastaa ukrainalaispakolaisten 
pääsyä EU:hun Viron ja Latvian rajoilla, mikä voi pian johtaa vakavaan 
humanitaariseen kriisiin; kehottaa jäsenvaltioita ja niiden rajavalvontaviranomaisia 
olemaan estämättä tällaisten pakolaisten pääsyä EU:hun;

18. kehottaa komissiota laatimaan Ukrainaa varten kattavan elvytyspaketin, jossa pitäisi 
keskittyä maan välittömään, keskipitkän ja pitkän aikavälin hätäapuun, 
jälleenrakentamiseen ja elpymiseen ja jonka avulla pitäisi tukee edelleen talouden 
kasvun vahvistumista aloittaen tarvittaessa heti; muistuttaa, että EU:n, kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja samanmielisten kumppaneiden olisi yhdessä johdettava 
elvytyspaketin toteuttamista; kehottaa tukemaan elpymispakettia tarvittavalla EU:n 
budjettikapasiteetilla;

19. arvostaa Venäjän kansalaisia, jotka tuomitsevat sodan; tuomitsee sen, että Venäjän 
viranomaiset ovat pidättäneet tuhansia rauhanomaisia mielenosoittajia, sekä kehottaa 
vapauttamaan heidät välittömästi;

20. kehottaa komissiota, EUH:ta ja jäsenvaltioita aloittamaan pohdinnat siitä, miten 
Venäjän kanssa voidaan tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä ja auttaa sitä muuttumaan 
onnistuneesti autoritaarisesta hallinnosta demokraattiseksi maaksi, joka sanoutuu irti 
revisionistisesta ja imperialistisesta politiikasta; katsoo, että ensimmäinen askel olisi, 
että EU:n toimielimet olisivat yhteydessä Venäjän demokraattisiin johtajiin ja 
kansalaisyhteiskuntaan ja pyrkisivät saamaan tukea näiden demokraattiseen Venäjään 
tähtääville pyrkimyksille; tukee Euroopan parlamentin isännöimän Venäjän 
demokratiafoorumin perustamista;

21. muistuttaa, että Nord Stream -putkien vedenalaiset räjähdykset tapahtuivat, kun 
Norjasta Tanskan kautta Puolaan kulkeva uusi Itämeren putki otettiin käyttöön; ei usko 
Nord Stream -putkien vedenalaisia räjähdyksiä sattumaksi ja toteaa, että on esitetty yhä 
enemmän spekulaatioita siitä, että kyseessä oli valtiollisen toimijan koordinoitu ja 
tietoinen teko; katsoo Nord Stream -putkien räjähdysten osoittavan, miten vaarallista oli 
lisätä riippuvuutta Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista ja että energian 
käyttäminen aseena on viety aivan uudelle tasolle; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
ja pitämään ensisijaisena kriittisen eurooppalaisen infrastruktuurin, kuten meriputkien ja 
-kaapelien, suojelua ja parantamaan sen kykyä kestää ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä 
sekä tukemaan edelleen Itä-Euroopassa ja Länsi-Balkanilla sijaitsevien EU:n 
kumppanimaiden selviytymiskykyä; kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan Nord Stream -
kaasuputkien sabotoinnin; katsoo, että tahalliset vedenalaiset räjähdykset ovat 
ympäristöhyökkäys EU:ta vastaan;
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22. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä kansainvälisten elinten kanssa 
todisteiden keräämiseksi ja tukemaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaa 
Ukrainan alueella 20. helmikuuta 2014 lähtien tehdyistä sotarikoksista;

23. kehottaa perustamaan Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäysrikosta käsittelevän tilapäisen 
kansainvälisen tuomioistuimen, jossa asetettaisiin syytteeseen Putin ja kaikki Ukrainan 
sodan suunnittelusta, käynnistämisestä ja käymisestä vastaavat venäläiset siviili- ja 
sotilasvirkamiehet ja näiden sijaistoimijat;

24. tuomitsee Venäjän monikerroksisen strategian virheellisten ja vääristyneiden 
narratiivien esittämiseksi, vahvistamiseksi ja levittämiseksi kaikkialla maailmassa; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita määräämään pakotteita venäläisille yhteisöille, 
yksityishenkilöille ja muille sijaistoimijoille, jotka levittävät Venäjän disinformaatiota, 
ja toteuttamaan lisätoimenpiteitä, joilla puututaan siihen, että Venäjä käyttää tietoa 
aseena;

25. 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 
ihmisoikeusvaltuutetulle, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulle, 
Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle, Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, 
Kansainväliselle rikostuomioistuimelle, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja 
parlamentille, Venäjän presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Venäjän 
viranomaisille.


