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Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos vykdomo agresijos karo prieš Ukrainą 
eskalavimo 
(2022/2851(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Ukrainos ir Rusijos,

– atsižvelgdamas į JT Chartiją,

– atsižvelgdamas į 1975 m. Helsinkio baigiamąjį aktą,

– atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 30 d. Europos Vadovų Tarybos narių ir Didžiojo 
septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrų pareiškimus dėl Ukrainos,

– atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio 2022 m. rugsėjo 28 d. deklaraciją Europos 
Sąjungos vardu dėl neteisėtų Rusijos fiktyvių referendumų Donecko, Chersono, 
Luhansko ir Zaporižios regionuose,

– atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 28 d. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen 
pareiškimą spaudai dėl naujo ribojamųjų priemonių Rusijai rinkinio ir į 2022 m. rugsėjo 
30 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charles’io Michelio pareiškimą dėl Rusijos 
įvykdytos neteisėtos Ukrainos regionų aneksijos,

– atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 22 d. vyriausiojo įgaliotinio deklaraciją Europos 
Sąjungos vardu dėl Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą ir 2022 m. rugsėjo 28 d. 
deklaraciją dėl dujų nuotėkio iš dujotiekių „Nord Stream“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi, vadovaujantis JT Chartija ir tarptautinės teisės principais, visos valstybės yra 
vienodai suverenios ir palaikydamos tarptautinius santykius turi nenaudoti grasinimų 
arba jėgos prieš jokios valstybės teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę; 
kadangi bet kokia vienos valstybės įvykdyta kitos valstybės teritorijos aneksija grasinat 
jėga ar panaudojus jėgą yra JT Chartijos ir tarptautinės teisės principų pažeidimas; 
kadangi šį principą neseniai patvirtino Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António 
Guterres;

B. kadangi Rusijos Federacija, kaip nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, prisiima ypatingą 
politinę atsakomybę už taikos ir saugumo palaikymą pasaulyje, tačiau agresyviais 
veiksmais, nukreiptais prieš Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį 
vientisumą, nuolat pažeidinėja JT chartijos principus ir atvirai nepaiso tarptautinės 
bendruomenės, skelbdama apie savo neteisėtus veiksmus, kuriais pažeidžiama JT 
Chartija, kol vyko JT Generalinės Asamblėjos sesija;

C. kadangi Rusijos Federacija pastaraisiais mėnesiais tęsė neteisėtą, neišprovokuotą ir 
nepagrįstą karą prieš Ukrainą; kadangi 2022 m. rugsėjo mėn. pradžioje Ukrainai 
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pradėjus sėkmingą kontrpuolimą Rusija prarado didelę dalį teritorijų, kurias ji okupavo 
Ukrainos Charkovo regione ir kituose rytų ir pietų Ukrainos regionuose; kadangi po šio 
išlaisvinimo buvo rasta naujų įrodymų apie Rusijos pajėgų ir jų įgaliotinių įvykdytus 
sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir karo nusikaltimus, kaip antai masinės kapavietės 
su daugiau kaip 440 kūnų Iziume;

D. kadangi tūkstančiai civilių gyventojų jau buvo nužudyti ir dar daugiau jų buvo 
kankinami, persekiojami, patyrė seksualinį smurtą, buvo pagrobti ar priverstinai 
perkelti; kadangi šis nežmoniškas Rusijos pajėgų ir jų įgaliotinių elgesys yra absoliutus 
tarptautinės humanitarinės teisės nepaisymas;

E. kadangi nuo invazijos pradžios Rusijos pajėgos prarado dešimtis tūkstančių karių, kurie 
žuvo vykdydami karo veiksmus arba dingo, ir buvo sunaikinta daug jos karinės įrangos;

F. kadangi tarptautinė bendruomenė ir toliau remia Ukrainą šiuolaikine įranga, 
šaudmenimis, apmoko karius ir dalijasi žvalgybos informacija, o vėliausias šios 
paramos pavyzdys – JAV Kongreso neseniai priimtas įstatymo projektas, pagal kurį 
JAV suteiks daugiau kaip 12,3 mlrd. dolerių vertės paramą;

G. kadangi, Ukrainos pareigūnų teigimu, Ukrainos kariuomenei reikia šiuolaikinių kovinių 
tankų, daugiau raketų „žemė – oras“ ir „paviršius – paviršius“, šarvuočių, papildomų 
mokymo centrų ir nuolatinio šaudmenų tiekimo;

H. kadangi 2022 m. rugsėjo 9–11 d. Rusijoje ir neteisėtai aneksuotoje Ukrainos Krymo 
Autonominėje Respublikoje ir Sevastopolio mieste buvo surengti regioniniai ir vietos 
rinkimai, kurių ES nepripažįsta;

I. kadangi 2022 m. rugsėjo 23–27 dienomis iš dalies Rusijos okupuotose Ukrainos 
teritorijose Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios srityse ir priverstinai 
deportuotiems ukrainiečiams Rusijoje skubotai surengti fiktyvūs referendumai, o 
Rusijos valdžios institucijos paskelbė iš anksto numatytus ir nerealistiškai didelius 
rinkėjų aktyvumo ir pritarimo Rusijos aneksijai rodiklius; kadangi per balsavimo 
procesą, visų pirma todėl, kad jį prižiūrėjo ginkluoti Rusijos kariai, buvo sistemingai 
pažeidžiamos žmogaus teisės ir bauginama; kadangi šie fiktyvūs referendumai labai 
panėšėjo į referendumą, kurį Rusija surengė Kryme po to, kai ji 2014 m. pradžioje 
okupavo pusiasalį; kadangi 2022 m. rugsėjo 30 d. Rusija oficialiai paskelbė apie 
neteisėtą šių teritorijų aneksiją, kurią vienbalsiai patvirtino Valstybės Dūma ir 
Federacijos Taryba;

J. kadangi 2022 m. rugsėjo 21 d. Vladimiras Putinas paskelbė Rusijos pirmąją 
mobilizaciją nuo Antrojo pasaulinio karo laikų; kadangi, remiantis spaudos pranešimais, 
mobilizacija apims nuo 300 000 iki 1,2 mln. armijos rezervistų, kurie bus pašaukti į 
tarnybą ginkluotosiose pajėgose; kadangi, priešingai oficialiam pranešimui, kad 
valdžios institucijos pašauks į kariuomenę piliečius, kurie neseniai tarnavo 
kariuomenėje ir turi kovinės patirties, pranešimuose teigiama, kad taip pat šaukiami 
vyrai, neturintys jokios karinės patirties, ypač iš skurdesnių regionų ir etninių mažumų, 
ir kad šaukimai į armiją naudojami kaip represinė priemonė, pvz., okupuotame Kryme, 
kuriame šaukimus gavo daugiau kaip 1 500 Krymo totorių; kadangi esama pranešimų 
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apie priverstinę mobilizaciją iš naujai neteisėtai aneksuotų Ukrainos regionų; kadangi 
esama pranešimų, jog naujokai beveik iš karto siunčiami į frontą;

K. kadangi paskelbus mobilizaciją Rusijoje prasidėjo protestai ir Rusijos valdžios 
institucijos iki šios dienos suėmė daugiau kaip 2 400 demonstrantų; kadangi nuo tada, 
kai buvo paskelbta mobilizacija, keli šimtai tūkstančių rusų pabėgo iš Rusijos, kad 
išvengtų šaukimo į kariuomenę; kadangi Rusijos valdžios institucijos keliuose sienos 
perėjimo punktuose įsteigė šaukimo centrus, kad vietoje įteiktų šaukimus į kariuomenę 
ir paskatintų piliečius atsisakyti minties išvykti iš šalies;

L. kadangi rusų pajėgos tebėra užėmusios Zaporižios branduolinę elektrinę (ZBE); kadangi 
rugsėjo 30 d. rusų pajėgos pagrobė, tačiau vėliau paleido ZBE generalinį direktorių 
Ihorį Murašovą; kadangi ZBE – didžiausia Europoje branduolinė elektrinė, o dėl kovų 
elektrinėje ir šalia jos rugsėjo pradžioje buvo atjungtas paskutinysis jos reaktorius; 
kadangi nepaisant to išlieka branduolinės katastrofos pavojus;

M. kadangi rugsėjo 21 d. Vladimiras Putinas per televiziją transliuotoje kalboje įspėjo, kad, 
jei kiltų grėsmė Rusijos, t. y. neteisėtai aneksuotų Ukrainos teritorijų, teritoriniam 
vientisumui, būtų neabejotinai pasinaudota visomis prieinamomis priemonėmis siekiant 
apsaugoti Rusiją ir jos žmones; kadangi žodžiais „visomis prieinamomis priemonėmis“ 
perteikiamas akivaizdus branduolinis šantažas;

N. kadangi rugsėjo 26 d. ir rugsėjo 27 d. pastebėta, kad dėl nuotėkio smarkiai sumažėjo 
slėgis dujotiekiuose „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“, kurį, kaip įtariama, sukėlė 
tyčiniai valstybės organizuoti povandeniniai sprogimai; kadangi, nors sunku išmatuoti 
tikslų į atmosferą patenkančio metano kiekį, tikėtina, kad jis bus didelis ir padarys 
reikšmingą žalą aplinkai;

O. kadangi rugsėjo 30 d. Prezidentas Volodymiras Zelenskis paskelbė, jog Ukraina pateikė 
oficialią paraišką dėl narystės Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje (NATO);

1. primena, kad Europos Sąjunga tvirtai remia Ukrainą, jos suverenumą, nepriklausomybę 
ir teritorinį vientisumą laikantis tarptautiniu mastu pripažintų sienų; kuo griežčiausiai 
smerkia nepateisinamą, neišprovokuotą ir neteisėtą Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą; 
primena, kad visa atsakomybė už karą tenka Rusijai ir kad ji turi nedelsdama šį karą 
nutraukti ir išvesti visas savo bei įgaliotąsias pajėgas iš visų tarptautiniu mastu 
pripažintų Ukrainai priklausančių teritorijų;

2. žavisi nepalaužiama Ukrainos žmonių, kurie rodo didžiulį pasiaukojimą gindami savo 
šalį ir tokias europietiškas vertybes, kaip laisvė, orumas ir demokratija, drąsa; primena, 
kad Ukraina pagal JT Chartijos 51 straipsnį turi pagrįstą teisę gintis nuo Rusijos 
agresijos karo, kad galėtų susigrąžinti visos savo teritorijos kontrolę laikantis 
tarptautiniu mastu pripažintų sienų; žavisi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų drąsa ir jų labai 
sėkmingais veiksmais tiek kovos lauke, tiek moraliniu požiūriu, ir pripažįsta, kad jos 
reikšmingai prisideda prie Europos saugumo;

3. ragina visas šalis ir tarptautines organizacijas vienareikšmiškai pasmerkti Rusijos 
agresijos karą ir jos bandymus jėga ir prisidengiant fiktyviais referendumais užimti 
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teritorijas; ragina ES ir jos valstybes nares aktyviai bendradarbiauti su tomis 
vyriausybėmis, kurios laikosi neutralios pozicijos dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, 
kad būtų suformuota tvirta tarptautinė opozicija bet kokiems jėga vykdomiems 
Ukrainos sienų pokyčiams ir ginama tarptautinė teisė;

4. griežtai smerkia masinius ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir karo nusikaltimus, 
kuriuos Ukrainoje įvykdė Rusijos ginkluotosios pajėgos, jų įgaliotiniai ir okupacinės 
Rusijos paskirtos valdžios institucijos; primygtinai reikalauja, kad atsakingi vyriausybės 
pareigūnai ir karo vadai bei karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant 
genocidą, vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn;

5. ragina valstybes nares ir kitas Ukrainą remiančias šalis solidžiai padidinti savo karinę 
pagalbą, ypač tose srityse, kuriose jos prašo Ukrainos vyriausybė, kad Ukraina galėtų 
susigrąžinti visos savo tarptautiniu mastu pripažintos teritorijos kontrolę ir sėkmingai 
apsiginti nuo bet kokios tolesnės Rusijos agresijos; ragina apsvarstyti galimybę parengti 
Ukrainai lendlizo karinės pagalbos priemonę; ragina visų pirma dvejojančias valstybes 
nares pristatyti joms priderančią karinės pagalbos dalį, būtiną karui kuo anksčiau 
užbaigti; primena, kad dėl Ukrainos rėmėjų dvejonių karas tik užsitęsia, o to kaina yra 
nekaltų ukrainiečių gyvybės; ragina ES vadovus užtikrinti ilgalaikę valstybių narių ir 
panašiai mąstančių šalių vienybę siekiant visapusiškai ir besąlygiškai remti Ukrainos 
kovą prieš Rusijos agresijos karą;

6. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio 
reikalams ir saugumo politikai koordinuoti ginklų tiekimą pasitelkiant Europos išorės 
veiksmų tarnybos (EIVT) koordinavimo mechanizmą, įskaitant ES iniciatyvą dėl 
pažangiųjų ginklų sistemų, pvz., tankų „Leopard“, tiekimo; ragina valstybes nares 
nedelsiant pradėti mokyti Ukrainos karius naudotis šiomis sistemomis;

7. vienareikšmiškai smerkia neteisėtus ir nepagrįstus fiktyvius referendumus, grasinant 
ginklu surengtus Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios regionams aneksuoti; 
primena, kad šie „referendumai“ vyko pažeidžiant JT Chartiją ir tarptautinę teisę; 
atmeta suklastotus „referendumų“ rezultatus ir, savo ruožtu, šių teritorijų įtraukimą į 
Rusijos sudėtį bei jų nepripažįsta; laikosi nuomonės, kad šie rezultatai yra niekiniai; 
mano, kad paskelbta aneksija prilygsta pavojingai ir neatsakingai eskalacijai bei 
akivaizdžiam tarptautinės teisės ir JT chartijos, kuriomis užtikrinama tarptautinė taika ir 
visų valstybių saugumas, teritorinis vientisumas bei suverenumas, pažeidimui, o to 
tarptautinė bendruomenė negali palikti ir nepaliks be atsako;

8. griežtai smerkia 2022 m. rugsėjo 29 d. Rusijos prezidento dekretus dėl Ukrainos 
Chersono ir Zaporižios regionų „nepriklausomybės“ pripažinimo, taip pat 2022 m. 
rugsėjo 30 d. pasirašytas neteisėtas sutartis dėl integracijos į Rusijos Federaciją; 
pareiškia, kad tvirtai remia ES politiką nepripažinti Rusijos neteisėtų veiksmų prieš 
Ukrainą, įskaitant aneksiją, ir dėl šios priežasties ragina Tarybą patvirtinti papildomas 
griežtas sankcijas reaguojant į šiuos veiksmus;

9. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl aštuntojo sankcijų Rusijai paketo; ragina 
visas valstybes nares skubiai patvirtinti sankcijų paketą, vengti bet kokio jų interesams 
palankaus vėlavimo ir kruopščiai įgyvendinti tas sankcijas; ragina išplėsti sankcijas 
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numatant naujų sričių, įskaitant bankų „Gazprombank“, „Alfa Bank“, „Rosbank“, 
„Tinkoff Bank“, Sankt Peterburgo banko, Rusijos regioninės plėtros banko ir Tolimųjų 
Rytų banko atjungimą nuo SWIFT sistemos, ir kartu toliau griežtinti sankcijas 
kriptoturtui ir kriptovaliutoms; ragina ES institucijas ir valstybes nares išlaikyti ES 
vienybę ir didinti spaudimą Kremliui, be kita ko, priimant papildomų sankcijų paketus, 
įskaitant draudimą eksportuoti bet kokius aukštųjų technologijų produktus bei 
strategines prekes ir kitas sankcijas, kuriomis siekiama strategiškai susilpninti Rusijos 
ekonomiką ir pramoninę bazę, ypač karinį pramoninį kompleksą; pritaria individualių 
sankcijų nustatymui asmenims ir subjektams, kurie yra tiesiogiai susiję su priverstiniu 
Ukrainos vaikų deportavimu bei įvaikinimu ir neteisėtų suklastotų referendumų 
organizavimu bei stebėjimu, taip pat visiems Dūmos partijų nariams, einantiems 
pareigas visų lygmenų išrinktuose parlamentuose, įskaitant regionų ir savivaldybių 
lygmenis; ragina valstybes nares aktyviai užkirsti kelią bet kokiam sankcijų apėjimui, 
tirti tuos atvejus ir traukti už juos baudžiamojon atsakomybėn; ragina Komisiją ir 
teisėkūros institucijas imtis skubių veiksmų, kad būtų baigtas formuoti taikant sankcijas 
įšaldyto turto konfiskavimo teisinis režimas;

10. dar kartą ragina nedelsiant įvesti visišką Rusijos iškastinio kuro ir urano importo 
embargą ir visiškai apleisti dujotiekius „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“, kad 
V. Putino karo mašina nebebūtų finansuojama ES pinigais; ragina toliau uždrausti 
titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio, rodžio ir apdorotų bei neapdorotų deimantų 
pirkimą, importą ir vežimą iš Rusijos arba per Rusiją į ES, taip pat geležies ir plieno 
produktų, kurių kilmės šalis yra Rusija arba kurie eksportuojami iš Rusijos, įskaitant 
geležies rūdą ir pusgaminius, importą, siekiant sumažinti Rusijos pajamas; ragina kuo 
labiau sumažinti Rusijos prieigą prie pagrindinių pramonės išteklių, technologijų ir 
paslaugų, ypač tų, kurių reikia valstybės agresorės karinei pramonei;

11. įspėja Aliaksandro Lukašenkos režimą nebendrininkauti Rusijos agresijos kare prieš 
Ukrainą, įskaitant kiek tai susiję su jos mobilizacijos pastangomis ir šauktinių priėmimu 
savo teritorijoje; ragina Komisiją ir Tarybą į naują su mobilizacija susijusių sankcijų 
bangą įtraukti Baltarusiją;

12. smerkia mobilizaciją Rusijoje ir ragina nedelsiant nutraukti priverstinį šaukimą į karo 
tarnybą; smerkia priemones, kuriomis laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų gyventojai 
verčiami tarnauti Rusijos ginkluotosiose ar pagalbinėse pajėgose ir kurios yra 
draudžiamos pagal Ketvirtąją Ženevos konvenciją; primygtinai ragina visus Rusijos 
žmones vengti būti įtrauktiems į šį karą, kuris pažeidžia tarptautinę teisę ir todėl jį 
pasmerkė didelė dauguma šalių, kuris vyksta tik siekiant įtvirtinti nedemokratinį 
kleptokratinį režimą Rusijoje ir kuris galiausiai sugriaus Rusijos ekonomiką ir jos tautos 
saugios bei klestinčios ateities perspektyvas; primygtinai ragina valstybes nares išduoti 
humanitarines vizas Rusijos piliečiams, kuriems reikia apsaugos, pvz., patiriantiems 
politinį persekiojimą;

13. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Komisijos gaires dėl bendros vizų 
išdavimo prašymus teikiantiems Rusijos piliečiams tvarkos ir Rusijos piliečių kontrolės 
prie išorės sienų, visapusiškai laikantis ES ir tarptautinės teisės, ir užtikrinti, kad 
kiekvienas, inter alia, disidento, dezertyro, šaukimo į kariuomenę vengiančio asmens ir 
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aktyvisto pateiktas prieglobsčio prašymas būtų nagrinėjamas individualiai, atsižvelgiant 
į grėsmes priimančiosios valstybės narės saugumui ir imantis veiksmų pagal 
prieglobsčio srities ES acquis; ragina Tarybą ir Komisiją atidžiai stebėti padėtį, 
susijusią su Rusijos vizomis;

14. ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares didinti paramą Pietų Kaukazo ir Vidurinės 
Azijos šalims, kurios priima daug Rusijos piliečių, ypač Gruzijai, Kazachstanui, 
Uzbekistanui, Armėnijai ir Kirgizijai, siekiant išlaikyti stabilumą šiuose regionuose;

15. reikalauja nedelsiant išvesti Rusijos karinį personalą iš Zaporožės atominės elektrinės 
bei jos apylinkių ir aplink ją sukurti demilitarizuotą zoną; primena, kad dėl šalia 
elektrinės vykstančių kovų gali kilti didelio masto katastrofa, kurios pasekmes sunku 
įsivaizduoti;

16. smerkia pastarojo meto Rusijos grasinimus panaudoti branduolius ginklus ir laiko juos 
neatsakingais bei pavojingais; ragina valstybes nares ir tarptautinius partnerius parengti 
greitą ir ryžtingą atsaką, jei Rusija įvykdytų branduolinę ataką prieš Ukrainą; ragina 
Rusiją nedelsiant nutraukti branduolinės eskalacijos grėsmę, atsižvelgiant į pasaulines 
bet kokios branduolinės katastrofos pasekmes žmonių gyvybei ir aplinkai ateinančiais 
dešimtmečiais; primena, kad bet koks Rusijos bandymas pateikti išpuolius prieš 
okupuotas teritorijas kaip išpuolį prieš Rusiją, taigi ir kaip pagrindą branduolinei atakai, 
yra neteisėtas ir nepagrįstas ir neatgrasys Europos Sąjungos nuo tolesnės pagalbos 
teikimo Ukrainai, šiai ginantis;

17. ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares didinti paramą pilietinei visuomenei ir laisvai 
žiniasklaidai Ukrainoje bei Rusijoje ir stiprinti bendradarbiavimą su jomis, toliau teikti 
laikiną būstą ES nuo karo bėgantiems asmenims ir teikti pagalbą išduodant laikinus 
kelionės dokumentus, kad Rusijoje įstrigę Ukrainos piliečiai, neturintys jų tapatybę 
patvirtinančių ar kelionės dokumentų, galėtų išvykti iš šalies, jei jie to pageidauja; 
smerkia sistemingus Rusijos bandymus sulėtinti pabėgėlių iš Ukrainos patekimą į ES 
per Estijos ir Latvijos sienas, o tai greitai gali sukelti didelę humanitarinę krizę; ragina 
valstybes nares ir jų sienų kontrolės tarnybas netrukdyti tokiems pabėgėliams patekti į 
ES;

18. ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant parengti visapusišką gaivinimo priemonių 
rinkinį Ukrainai, kuriame ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas šaliai reikalingai 
neatidėliotinai, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio pagalbai, atstatymui ir 
atsigavimui, taip pat tolesnei pagalbai stiprinant ekonomikos augimą, atitinkamais 
atvejais ją pradedant teikti neatidėliojant; primena, kad gaivinimo priemonių rinkinio 
įgyvendinimui turėtų kartu vadovauti ES, tarptautinės finansų įstaigos ir bendraminčiai 
partneriai; ragina remti gaivinimo priemonių rinkinį panaudojant reikiamus ES biudžeto 
pajėgumus;

19. reiškia padėką Rusijos piliečiams, kurie smerkia karą; smerkia tai, kad Rusijos valdžios 
institucijos suėmė tūkstančius taikių protestuotojų, ir ragina juos nedelsiant paleisti;

20. ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares pradėti svarstyti, kaip ateityje bendradarbiauti 
su Rusija ir kaip padėti jai iš autoritarinio režimo sėkmingai tapti demokratine šalimi, 
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išsižadančia revizionistinės ir imperialistinės politikos; mano, kad ES institucijos 
pirmiausia turėtų užmegzti dialogą su Rusijos demokratiniais lyderiais ir pilietine 
visuomene ir sutelkti paramą jų darbotvarkei, kurios siekis – demokratiška Rusija; 
pritaria tam, kad būtų įsteigtas Rusijos demokratijos centras, kuris veiktų prie Europos 
Parlamento;

21. primena, kad povandeniniai sprogimai dujotiekiuose „Nord Stream“ įvyko per naujojo 
dujotiekio „Baltic Pipe“, kuris per Daniją jungia Norvegiją ir Lenkiją, inauguraciją; yra 
įsitikinęs, kad povandeniniai sprogimai dujotiekyje „Nord Stream“ – ne atsitiktinumas, 
maža to, vis garsiau svarstoma, jog tai tyčinio koordinuoto valstybinio subjekto 
surengto akto rezultatas; mano, kad sprogimai dujotiekyje „Nord Stream“ rodo, kokį 
pavojų kėlė stiprėjanti priklausomybės nuo Rusijos iškastinio kuro politika, ir kad 
energijos naudojimas kaip ginklo perėjo į naują lygį; ragina valstybes nares stiprinti 
ypatingos svarbos Europos infrastruktūros, įskaitant jūros vamzdynus ir kabelius, 
apsaugą ir teikti jai pirmenybę, taip pat didinti jos atsparumą išorės išpuoliams ir toliau 
padėti didinti ES partnerių Rytų Europoje ir Vakarų Balkanuose atsparumą; ragina 
valstybes nares atlikti su dujotiekiu „Nord Stream“ susijusio diversijos akto tyrimą; 
mano, kad tyčia sukelti povandeniniai sprogimai yra aplinkosauginis išpuolis prieš ES;

22. ragina ES ir jos valstybes nares bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis 
siekiant rinkti įrodymus ir padėti Tarptautiniam baudžiamajam teismui tirti karo 
nusikaltimus, įvykdytus Ukrainos teritorijoje nuo 2014 m. vasario 20 d.;

23. ragina įsteigti ad hoc tarptautinį tribunolą agresijos prieš Ukrainą nusikaltimui tirti, 
kuriame baudžiamojon atsakomybėn būtų patraukti V. Putinas ir visi Rusijos civiliniai 
ir kariniai pareigūnai bei jų tarpininkai, atsakingi už karo Ukrainoje organizavimą, 
pradėjimą ir vykdymą;

24. smerkia daugiasluoksnę Rusijos strategiją, kuria siekiama visame pasaulyje diegti, 
plėtoti ir skleisti melagingus ir iškreiptus naratyvus; ragina ES ir jos valstybes nares 
taikyti sankcijas Rusijos subjektams, asmenims ir kitiems atstovams, skleidžiantiems 
rusišką dezinformaciją, ir imtis papildomų priemonių siekiant kovoti su Rusijos 
informacijos kaip ginklo naudojimu;

25. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biurui, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui, 
Tarptautinei migracijos organizacijai, Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui, 
Tarptautiniam baudžiamajam teismui, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, 
Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui ir Baltarusijos valdžios 
institucijoms.


