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Resolutie van het Europees Parlement over de escalatie door Rusland van zijn 
aanvalsoorlog tegen Oekraïne 
(2022/2851(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne en Rusland,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties (het VN-Handvest),

– gezien de Slotakte van Helsinki van 1975,

– gezien de verklaring van de leden van de Europese Raad en de ministers van 
Buitenlandse Zaken van de G7 van 30 september 2022 over Oekraïne,

– gezien de door de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie afgelegde 
verklaring van 28 september 2022 over de illegale schijnreferenda van Rusland in de 
regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja,

– gezien de persverklaring van de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, 
van 28 september 2022 over een nieuw pakket van beperkende maatregelen tegen 
Rusland, en de boodschap van de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, van 
30 september 2022 over de illegale annexatie door Rusland van Oekraïense regio’s,

– gezien de door de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie afgelegde 
verklaring van 22 september 2022 over de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne, 
en de verklaring van 28 september 2022 over de lekken in de Nord Stream-
gaspijpleidingen,

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

A. overwegende dat alle staten overeenkomstig het VN-Handvest en de beginselen van het 
internationaal recht gelijke soevereiniteit genieten en zich in hun internationale 
betrekkingen moeten onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de 
territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van andere staten; overwegende 
dat elke annexatie van het grondgebied van een staat door een andere staat als gevolg 
van bedreiging met of gebruik van geweld een schending vormt van het VN-Handvest 
en de beginselen van het internationaal recht; overwegende dat dit beginsel onlangs is 
beaamd door de secretaris-generaal van de VN, António Guterres;

B. overwegende dat de Russische Federatie als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad 
een bijzondere politieke verantwoordelijkheid draagt voor de handhaving van de vrede 
en veiligheid in de wereld, maar dat zij de beginselen van het VN-Handvest stelselmatig 
schendt met haar agressieve acties tegen de soevereiniteit, onafhankelijkheid en 
territoriale integriteit van Oekraïne, en dat zij de internationale gemeenschap openlijk 
uitdaagt door haar illegale daden die in strijd zijn met het VN-Handvest aan te kondigen 
tijdens een zitting van de Algemene Vergadering van de VN;
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C. overwegende dat de Russische Federatie haar illegale, niet uitgelokte en 
ongerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne de afgelopen maanden heeft 
voortgezet; overwegende dat een succesvol Oekraïens tegenoffensief dat begin 
september 2022 van start is gegaan, ertoe heeft geleid dat Rusland een aanzienlijk deel 
van de gebieden die het in de Oekraïense regio Charkov en in andere regio’s in het 
oosten van Oekraïne bezette, heeft verloren; overwegende dat deze bevrijding heeft 
geleid tot de ontdekking van nieuw bewijs van ernstige mensenrechtenschendingen en 
oorlogsmisdaden die door de Russische strijdkrachten en gelieerde groeperingen zijn 
begaan, waaronder massagraven met meer dan 440 lichamen in Izjoem;

D. overwegende dat er al duizenden burgers zijn vermoord en dat er nog veel meer zijn 
gefolterd, geïntimideerd of ontvoerd, seksueel zijn misbruikt of gedwongen zijn 
ontheemd; overwegende dat dit onmenselijke gedrag van de Russische strijdkrachten en 
gelieerde groeperingen compleet indruist tegen het internationaal humanitair recht;

E. overwegende dat sinds het begin van de invasie tienduizenden leden van de Russische 
strijdkrachten zijn gesneuveld of vermist zijn geraakt en dat veel van het militair 
materieel van Rusland is vernietigd;

F. overwegende dat de internationale gemeenschap Oekraïne blijft steunen met moderne 
uitrusting, munitie, opleiding en inlichtingen, en dat het Amerikaanse Congres onlangs 
een wetsvoorstel heeft goedgekeurd voor de verstrekking van meer dan 
12,3 miljard USD aan bijstand;

G. overwegende dat het Oekraïense leger volgens Oekraïense functionarissen moderne 
gevechtstanks, meer grond-lucht- en grond-grond-wapensystemen, gepantserde 
personeelsvoertuigen en extra opleidingscentra nodig heeft, alsook andere bijdragen in 
de vorm van munitie;

H. overwegende dat er van 9 tot en met 11 september 2022 regionale en lokale 
verkiezingen zijn gehouden in Rusland en in de illegaal geannexeerde Oekraïense 
Autonome Republiek Krim en de stad Sebastopol, die niet door de EU worden erkend;

I. overwegende dat deze haastig georganiseerde schijnreferenda van 23 tot en met 
27 september 2022 zijn gehouden in de gedeeltelijk door Rusland bezette gebieden van 
Oekraïne, te weten de oblasten Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja, en onder 
gedwongen gedeporteerde Oekraïners in Rusland, waarbij door de Russische 
autoriteiten vooraf vastgestelde, onrealistisch hoge cijfers zijn gemeld met betrekking 
tot de opkomst en het draagvlak voor de annexatie door Rusland; overwegende dat het 
stemproces gepaard ging met systematische schendingen van de mensenrechten en 
intimidatie, met name door de aanwezigheid van gewapende Russische soldaten; 
overwegende dat de schijnreferenda identiek waren aan het referendum dat begin 2014 
door Rusland werd gehouden op de Krim, nadat het schiereiland door Rusland was 
bezet; overwegende dat Rusland op 30 september 2022 de formele annexatie van deze 
gebieden heeft aangekondigd, die unaniem door de Doema en de Federatieraad werd 
goedgekeurd;

J. overwegende dat Vladimir Poetin op 21 september 2022 de eerste mobilisatie in 
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Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog heeft aangekondigd; overwegende dat volgens 
mediaberichten in het kader van deze mobilisatie tussen de 300 000 en 1,2 miljoen 
reservisten ten strijde worden geroepen; overwegende dat de autoriteiten volgens de 
officiële aankondiging burgers zouden oproepen die onlangs in het leger hebben gezeten 
en gevechtservaring hebben, maar dat uit berichten blijkt dat ook mensen zonder 
militaire ervaring worden opgeroepen, en met name mensen uit armere en afgelegen 
regio’s en mensen die tot etnische minderheden behoren; overwegende dat de 
mobilisatie tevens als onderdrukkingsmaatregel wordt ingezet, bijvoorbeeld op de 
bezette Krim, waar ruim 1 500 Krim-Tataren zijn opgeroepen; overwegende dat er 
daarnaast berichten rondgaan over gedwongen mobilisatie in de onlangs illegaal 
geannexeerde oblasten van Oekraïne; overwegende dat gemeld wordt dat nieuwe 
rekruten bijna onmiddellijk naar het front worden gestuurd;

K. overwegende dat de aankondiging van de mobilisatie in Rusland heeft geleid tot 
protesten, waarbij de Russische autoriteiten tot dusver meer dan 2 400 demonstranten 
hebben gearresteerd; overwegende dat sinds de aankondiging van de mobilisatie 
honderdduizenden Russen Rusland zijn ontvlucht om de dienstplicht te ontlopen; 
overwegende dat de Russische autoriteiten op verschillende grensdoorlaatposten 
dienstplichtcentra hebben opgezet om ter plaatse oproepingsbrieven uit te delen en 
burgers te ontmoedigen het land te verlaten;

L. overwegende dat de kerncentrale van Zaporizja nog altijd door Russische troepen wordt 
bezet; overwegende dat de directeur-generaal van de kerncentrale van Zaporizja, Ihor 
Moerasjov, op 30 september 2022 door Russische troepen is ontvoerd en later is 
vrijgelaten; overwegende dat de kerncentrale van Zaporizja de grootste kerncentrale in 
Europa is en dat de laatste reactor begin september is stilgelegd vanwege gevechten in 
en rond de centrale; overwegende dat er niettemin nog altijd een risico op een kernramp 
bestaat;

M. overwegende dat Vladimir Poetin er op 21 september 2022 in een televisietoespraak 
mee gedreigd heeft dat Rusland, indien de territoriale integriteit van Rusland, dat wil 
zeggen de illegaal geannexeerde gebieden van Oekraïne, in gevaar zou worden 
gebracht, “zonder twijfel alle beschikbare middelen zou aanwenden om Rusland en 
[zijn] bevolking te beschermen”; overwegende dat de woorden “alle beschikbare 
middelen” op nauwelijks verholen nucleaire chantage neerkomen;

N. overwegende dat op 26 en 27 september 2022 een dramatische daling van de druk werd 
waargenomen in de Nord Stream 1- en de Nord Stream 2-pijpleiding door lekken 
waarvan vermoed wordt dat zij het gevolg zijn van opzettelijke, door een statelijke actor 
in gang gezette explosies onder water; overwegende dat het exacte volume methaan dat 
in de atmosfeer terechtkomt weliswaar moeilijk te meten is, maar dat de hoeveelheid 
waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn en schadelijke gevolgen zal hebben voor het milieu;

O. overwegende dat president Volodymyr Zelensky op 30 september 2022 heeft 
aangekondigd dat Oekraïne officieel een aanvraag heeft ingediend voor toetreding tot de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO);

1. herinnert aan de niet-aflatende steun van de Europese Unie voor Oekraïne en de 
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soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van het land binnen 
internationaal erkende grenzen; veroordeelt in de krachtigst mogelijke bewoordingen de 
ongerechtvaardigde en illegale aanvalsoorlog die Rusland zonder aanleiding tegen 
Oekraïne begonnen is; herinnert eraan dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid 
draagt voor de oorlog en dat het land onmiddellijk een einde moet maken aan de oorlog 
en zijn eigen alsook alle gelieerde troepen moet terugtrekken uit alle internationaal 
erkende gebieden die tot Oekraïne behoren;

2. prijst de grote moed van het Oekraïense volk, dat enorme offers heeft gebracht om zijn 
land en Europese waarden, zoals vrijheid, waardigheid en democratie, te verdedigen; 
wijst erop dat Oekraïne overeenkomstig artikel 51 van het VN-Handvest het legitieme 
recht heeft zichzelf te verdedigen tegen de aanvalsoorlog van Rusland om de controle 
over zijn gehele internationaal erkende grondgebied volledig terug te winnen; prijst de 
moed van de Oekraïense strijdkrachten en hun zeer doeltreffende optreden, zowel in de 
strijd als vanuit moreel oogpunt, en erkent de aanzienlijke bijdrage die zij leveren aan 
de veiligheid in Europa;

3. roept alle landen en internationale organisaties op de Russische aanvalsoorlog en de 
pogingen van het land om met geweld grondgebied te verwerven, ondubbelzinnig te 
veroordelen; verzoekt de EU en haar lidstaten de vele regeringen aan te spreken die een 
neutraal standpunt hebben ingenomen ten aanzien van de Russische agressie tegen 
Oekraïne, om een krachtig internationaal verzet op te bouwen tegen veranderingen met 
betrekking tot de grenzen in Oekraïne door middel van geweld en ter verdediging van 
het internationaal recht;

4. spreekt zich met klem uit tegen de massale en ernstige mensenrechtenschendingen en 
oorlogsmisdaden die door de Russische strijdkrachten, gelieerde groeperingen en de 
door Rusland ingestelde bezettingsautoriteiten in Oekraïne zijn gepleegd; dringt erop 
aan dat de verantwoordelijke regeringsfunctionarissen en militaire leiders, alsook 
degenen die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan, 
waaronder genocide, ter verantwoording worden geroepen;

5. verzoekt de lidstaten en andere landen die Oekraïne steunen hun militaire bijstand sterk 
te verhogen, met name op de gebieden waarop dit volgens de Oekraïense regering nodig 
is, om Oekraïne in staat te stellen de controle over zijn gehele internationaal erkende 
grondgebied volledig terug te winnen en zich tegen verdere aanvallen door Rusland te 
verdedigen; pleit voor de overweging van een “leen-en-pacht”-faciliteit voor militaire 
bijstand aan Oekraïne; dringt er met name bij aarzelende lidstaten op aan een billijk deel 
van de nodige militaire bijstand te verstrekken om de oorlog zo snel mogelijk tot een 
einde te brengen; herinnert eraan dat aarzeling onder degenen die Oekraïne steunen de 
oorlog alleen maar langer doet duren en bijgevolg onschuldige Oekraïners het leven 
kost; roept de EU-leiders op om eenheid tussen de lidstaten en gelijkgestemde landen op 
te bouwen om Oekraïne volledig en onvoorwaardelijk te steunen tegen de aanvalsoorlog 
van Rusland;

6. verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de levering van wapens, waaronder een 
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initiatief voor de levering van geavanceerde wapensystemen zoals Leopard-tanks, te 
coördineren met behulp van het clearinghousemechanisme van de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO); verzoekt de lidstaten onmiddellijk te beginnen met de 
opleiding van Oekraïense soldaten in dit verband;

7. veroordeelt de schijnreferenda die onder schot zijn gehouden om de oblasten Donetsk, 
Cherson, Loehansk en Zaporizja te annexeren, ondubbelzinnig als illegaal en onwettig; 
herinnert eraan dat de referenda in strijd met het VN-Handvest en het internationaal 
recht zijn gehouden; verwerpt de vervalste uitslag van de referenda en de 
daaropvolgende inlijving van de desbetreffende gebieden bij Rusland, en erkent deze 
niet; beschouwt de uitslag van de referenda als nietig; is van mening dat de 
aangekondigde annexatie een gevaarlijke en onverantwoorde escalatie vormt en 
neerkomt op een flagrante schending van het internationaal recht en het VN-Handvest, 
die de internationale vrede, de veiligheid, de territoriale integriteit en de soevereiniteit 
van alle staten waarborgen; merkt op dat de internationale gemeenschap Rusland hier 
niet zomaar mee zal laten wegkomen;

8. veroordeelt het Russisch presidentieel decreet van 29 september 2022 inzake de 
erkenning van de “onafhankelijkheid” van de Oekraïense oblasten Cherson en 
Zaporizja, alsook de illegale verdragen inzake integratie in de Russische Federatie die 
op 30 september 2022 zijn ondertekend; spreekt zijn onwrikbare steun uit voor het EU-
beleid van niet-erkenning met betrekking tot de illegale acties van Rusland tegen 
Oekraïne, waaronder de annexatie, en verzoekt de Raad daarom in antwoord op deze 
acties nadere, strenge sancties vast te stellen;

9. is tevreden met de voorstellen van de Commissie voor een achtste sanctiepakket tegen 
Rusland; verzoekt alle lidstaten het sanctiepakket snel goed te keuren, het proces niet uit 
eigenbelang te vertragen en de sancties grondig ten uitvoer te leggen; pleit voor de 
verruiming van dit pakket met nieuwe gebieden, waaronder het afsnijden van 
Gazprombank, Alfa Bank, Rosbank, Tinkoff Bank, Bank Saint Petersburg, Russian 
Regional Development Bank en Far Eastern Bank van het SWIFT-stelsel en het nader 
verscherpen van de sancties tegen cryptoactiva en -valuta; verzoekt de EU-instellingen 
en de lidstaten de eenheid van de EU te handhaven en de druk op het Kremlin op te 
voeren, onder meer door middel van bijkomende sanctiepakketten, waaronder een 
uitvoerverbod op hightechproducten en strategische goederen en andere sancties die 
gericht zijn op de strategische verzwakking van de Russische economie en industriële 
basis, met name het militair-industriële complex; is voorstander van de oplegging van 
persoonlijke sancties aan personen en entiteiten die rechtstreeks betrokken zijn bij de 
gedwongen deportatie en adoptie van Oekraïense kinderen en de illegale 
schijnreferenda, alsook aan alle leden van de partijen in de Doema die een functie 
bekleden in een gekozen parlement op welk niveau dan ook, onder meer op regionaal en 
gemeentelijk niveau; verzoekt de lidstaten de omzeiling van de sancties actief te 
voorkomen, te onderzoeken en te vervolgen; verzoekt de Commissie en de 
medewetgevers snel werk te maken van de voltooiing van de wettelijke regeling voor de 
confiscatie van activa die in het kader van de sancties zijn bevroren;

10. pleit nogmaals voor een onmiddellijk en volledig embargo op de invoer van fossiele 
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brandstoffen en uranium uit Rusland en de volledige opschorting van het gebruik van de 
Nord Stream 1- en de Nord Stream 2-pijpleiding, om een einde te maken aan de 
financiering van Poetins oorlogsmachine met EU-geld; pleit voorts voor een verbod op 
de aankoop, de invoer en het vervoer van titanium, aluminium, koper, nikkel, 
palladium, rodium en ruwe en verwerkte diamanten uit of via Rusland naar de EU, 
alsmede op de invoer van uit Rusland afkomstige of uit Rusland uitgevoerde ijzer- en 
staalproducten, met inbegrip van ijzererts en halffabricaten, om de inkomsten van 
Rusland te beperken; vraagt dat de toegang van Rusland tot fundamentele industriële 
hulpbronnen, technologieën en diensten, en met name die welke nodig zijn voor de 
militaire industrie van het aanvallende land, tot een minimum wordt beperkt;

11. waarschuwt het bewind van Aljaksandr Loekasjenka Rusland niet te helpen 
geweldplegingen tegen Oekraïne te begaan, het land niet bij te staan bij zijn mobilisatie-
inspanningen en geen dienstplichtigen op zijn grondgebied op te vangen; verzoekt de 
Commissie en de Raad Belarus mee te nemen in de nieuwe golf van sancties in verband 
met de mobilisatie;

12. laakt de mobilisatie in Rusland en vraagt dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan 
de onvrijwillige dienstplicht; wijst met afschuw op de maatregelen waardoor inwoners 
van de tijdelijk bezette gebieden van Oekraïne worden gedwongen in de Russische 
strijdkrachten of hulptroepen te dienen, hetgeen verboden is op grond van het Vierde 
Verdrag van Genève; dringt er met klem bij alle Russen op aan zich niet in deze oorlog 
te laten slepen, aangezien het een oorlog is die in strijd is met het internationaal recht en 
daarom door de overgrote meerderheid van landen wordt veroordeeld, die enkel bedoeld 
is om de positie van een ondemocratisch bewind van kleptocraten in Rusland te 
versterken, en die uiteindelijk zal leiden tot de vernietiging van de Russische economie 
en van elk vooruitzicht van de Russische bevolking op een veilige en welvarende 
toekomst; spoort de lidstaten ertoe aan humanitaire visa af te geven aan Russische 
burgers die bescherming nodig hebben, zoals burgers die het slachtoffer zijn van 
politieke vervolging;

13. verzoekt de lidstaten de richtsnoeren van de Commissie voor de algemene afgifte van 
visa aan Russische aanvragers en checks van Russische burgers aan de buitengrenzen 
volledig ten uitvoer te leggen, met volledige inachtneming van het EU-recht en het 
internationaal recht, en ervoor te zorgen dat alle asielaanvragen, met inbegrip van 
aanvragen van dissidenten, deserteurs, dienstontduikers en activisten, afzonderlijk 
worden behandeld, rekening houdend met de veiligheidsbelangen van de gastlidstaat en 
in overeenstemming met het EU-acquis inzake asiel; verzoekt de Raad en de Commissie 
de situatie met betrekking tot Russische visa nauwlettend in de gaten te houden;

14. verzoekt de Commissie, de EDEO en de lidstaten meer steun te verlenen aan landen in 
de zuidelijke Kaukasus en in Centraal-Azië die aanzienlijke aantallen Russische burgers 
opvangen, met name Georgië, Kazachstan, Oezbekistan, Armenië en Kirgizië, om de 
stabiliteit in deze regio’s te handhaven;

15. eist dat het Russisch militair personeel zich onmiddellijk uit de kerncentrale van 
Zaporizja en de omliggende gebieden terugtrekt en dat rond de kerncentrale een 
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gedemilitariseerde zone wordt ingesteld; herinnert eraan dat de gevechten in de buurt 
van de kerncentrale kunnen leiden tot een grote ramp met ondenkbare gevolgen;

16. veroordeelt de recente dreigingen van Rusland om kernwapens in te zetten als 
onverantwoordelijk en gevaarlijk; verzoekt de lidstaten en internationale partners een 
snelle en doortastende reactie voor te bereiden voor het geval dat Rusland overgaat tot 
een nucleaire aanval tegen Oekraïne; dringt er, met het oog op de wereldwijde gevolgen 
van een nucleaire ramp voor de mens en het milieu in de daaropvolgende decennia, bij 
Rusland op aan onmiddellijk een einde te maken aan zijn dreigingen met nucleaire 
escalatie; herinnert eraan dat alle pogingen van Rusland om aanvallen op bezette 
gebieden te presenteren als een aanval op Rusland en dus als grond voor een nucleaire 
aanval illegaal en ongegrond zijn en de Europese Unie er niet van zullen weerhouden 
Oekraïne verder te helpen bij zijn zelfverdediging;

17. verzoekt de Commissie, de EDEO en de lidstaten de steun voor en samenwerking met 
het maatschappelijk middenveld en de vrije media in Oekraïne en Rusland op te voeren, 
mensen die de oorlog ontvluchten tijdelijke opvang in de EU te blijven bieden en te 
helpen bij de afgifte van tijdelijke reisdocumenten waarmee Oekraïense burgers die in 
Rusland vastzitten zonder hun identiteits- of reisdocumenten het land kunnen verlaten 
indien zij dat wensen; veroordeelt de systematische pogingen aan Russische zijde om de 
toegang van Oekraïense vluchtelingen tot de EU aan de Estse en Letse grens te 
vertragen, wat op korte termijn tot een grote humanitaire crisis zou kunnen leiden; 
verzoekt de lidstaten en hun grenscontrole deze vluchtelingen niet te beletten de EU 
binnen te komen;

18. verzoekt de Commissie te werken aan een alomvattend herstelpakket voor Oekraïne, dat 
gericht moet zijn op de verlening van onmiddellijke, middellange- en langetermijnhulp 
aan en de wederopbouw en het herstel van het land, alsook op de verlening van 
aanvullende bijstand om de groei van de economie, waar mogelijk per direct, te helpen 
versterken; herinnert eraan dat het herstelpakket gezamenlijk moet worden geleid door 
de EU, internationale financiële instellingen en gelijkgestemde partners; pleit ervoor het 
herstelpakket te ondersteunen met de nodige begrotingscapaciteit op EU-niveau;

19. spreekt zijn waardering uit voor de Russische burgers die de oorlog veroordelen; laakt 
de arrestatie door de Russische autoriteiten van duizenden vreedzame demonstranten en 
verzoekt om hun onmiddellijke vrijlating;

20. verzoekt de Commissie, de EDEO en de lidstaten alvast na te denken over de wijze 
waarop in de toekomst met Rusland kan worden samengewerkt en hoe het land kan 
worden geholpen bij een succesvolle overgang van een autoritair regime naar een 
democratie waarin geen plaats is voor revisionistisch en imperialistisch beleid; is van 
oordeel dat de EU-instellingen in dit verband als eerste stap toenadering moeten zoeken 
tot democratische Russische leiders en het maatschappelijk middenveld in het land, en 
steun moeten vrijmaken ter ondersteuning van hun alomvattende agenda voor een 
democratisch Rusland; roept op tot de oprichting van een hub voor democratie in 
Rusland, gerund door het Europees Parlement;

21. herinnert eraan dat de explosies onder water bij de Nord Stream-pijpleidingen 
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plaatsvonden op het moment dat de nieuwe “Baltic Pipe” in gebruik werd genomen, die 
Noorwegen via Denemarken met Polen verbindt; is van mening dat de explosies onder 
water bij de Nord Stream-pijpleidingen geen toeval zijn en merkt op dat er steeds 
sterker wordt vermoed dat zij het gevolg waren van een gecoördineerde en bewuste 
handeling door een statelijke actor; is van oordeel dat de explosies bij de Nord Stream-
pijpleidingen bewijzen dat het beleid van steeds grotere afhankelijkheid van Russische 
fossiele brandstoffen zeer gevaarlijk was en meent dat het inzetten van energie als 
wapen tot nieuwe hoogten is gestegen; verzoekt de lidstaten de bescherming van 
kritieke Europese onderwaterinfrastructuur, met inbegrip van offshorepijpleidingen en -
kabels, op te voeren en als prioriteit te beschouwen, en deze infrastructuur beter bestand 
te maken tegen externe aanvallen en de weerbaarheid van de oostelijke partners en de 
Westelijke Balkan verder te ondersteunen; verzoekt de lidstaten grondig onderzoek te 
doen naar de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen; beschouwt de opzettelijke 
explosies onder water als een milieuaanval op de EU;

22. verzoekt de EU en haar lidstaten samen te werken met internationale organen om 
bewijsmateriaal te verzamelen en het onderzoek te ondersteunen van het Internationaal 
Strafhof naar de oorlogsmisdaden die op het grondgebied van Oekraïne zijn gepleegd 
sinds 20 februari 2014;

23. dringt aan op de oprichting van een internationaal ad-hoctribunaal voor het misdrijf 
agressie tegen Oekraïne, om Poetin evenals alle Russische civiele en militaire 
functionarissen en gelieerde groeperingen die verantwoordelijk zijn voor het plannen, 
afkondigen en voeren van de oorlog in Oekraïne, te vervolgen;

24. veroordeelt de meerlagige strategie van Rusland om wereldwijd valse en vertekende 
verhalen de wereld in te sturen, te versterken en te verspreiden; verzoekt de EU en haar 
lidstaten sancties op te leggen aan Russische entiteiten, personen en handlangers die 
Russische desinformatie verspreiden, en aanvullende maatregelen te nemen om het 
gebruik door Rusland van informatie als oorlogswapen aan te pakken;

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 
de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, het 
Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, het 
Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, de 
Internationale Organisatie voor Migratie, het Internationaal Comité van het Rode Kruis, 
het Internationaal Strafhof en de president, de regering en het parlement van Oekraïne, 
alsmede aan de president, de regering en het parlement van de Russische Federatie en 
aan de Belarussische autoriteiten.


