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Europa-Parlamentets beslutning om anerkendelse af Den Russiske Føderation som 
statssponsor for terrorisme 
(2022-2896(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine, navnlig 
beslutningerne af 6. oktober 2022 om Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod 
Ukraine1, af 19. maj 2022 om kampen mod straffrihed for krigsforbrydelser i Ukraine2 
og af 25. november 2021 om krænkelser af menneskerettighederne begået af private 
militær- og sikkerhedsvirksomheder, navnlig Wagnergruppen3,

– der henviser til De Forenede Nationers pagt, konventionen af 9. december 1948 om 
forebyggelse af og straf for folkedrab og Genèvekonventionen af 12. august 1949 om 
beskyttelse af civile personer i krigstid,

– der henviser til de internationale retlige rammer for forebyggelse og bekæmpelse af 
terrorisme, herunder FN's Sikkerhedsråds resolution 2341 om beskyttelse af kritisk 
infrastruktur mod terrorhandlinger, der blev vedtaget den 13. februar 2017,

– der henviser til den europæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme af 27. januar 
1977 og de internationale konventioner, der har efterfulgt denne,

– der henviser til EU's retlige rammer mod terrorisme, herunder Rådets fælles holdning 
2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til 
bekæmpelse af terrorisme4 og Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 
2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med 
henblik på at bekæmpe terrorisme5,

– der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2463 af 13. 
oktober 2022 om den yderligere optrapning af Den Russiske Føderations aggression 
mod Ukraine,

– der henviser til udtalelse af 10. oktober 2022 fra formanden for Det Europæiske Råd 
Charles Michel om Ruslands voldelige angreb på Kyiv og andre byer i Ukraine,

– der henviser til erklæring af 22. september 2022 fra den højtstående repræsentant på 
Den Europæiske Unions vegne om Ruslands angrebskrig mod Ukraine,

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 14. november 2022, hvori det 
anbefales at oprette et register for at dokumentere skader forårsaget af Den Russiske 

1 Vedtagne tekster: P9_TA(2022)0353.
2 Vedtagne tekster: P9_TA(2022)0218.
3 EUT C 224, 8.6.2022, s. 104.
4 EUT L 344 af 28.12.2001,s. 93.
5 EUT L 344 af 28.12.2001, s. 70.
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Føderations aggression mod Ukraine,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at siden den 24. februar 2022, da Rusland relancerede den ulovlige, 
uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine, har dets styrker gennemført 
vilkårlige angreb på beboelsesområder og civil infrastruktur, dræbt tusindvis af 
ukrainske civile og udført terrorhandlinger i hele landet rettet mod forskellige elementer 
af civil infrastruktur såsom beboelsesområder, skoler, hospitaler, jernbanestationer, 
teatre og vand- og elnet; der henviser til, at disse brutale og umenneskelige handlinger 
forårsager død, lidelse, ødelæggelse og fordrivelse;

B. der henviser til, at de russiske væbnede styrker og deres stedfortrædere har begået 
summariske henrettelser, bortførelser, seksuel vold, tortur og andre grusomheder i nyligt 
og tidligere besatte områder i Ukraine, herunder massakrerne på civile i byer som Butja, 
Irpin, Izjum og Lyman, det bevidste angreb på et teater i Mariupol, som dræbte 
hundredvis af mennesker, og angrebet på jernbanestationen i Kramatorsk, som dræbte 
60 civile;

C. der henviser til, at mange tusinder af civile er blevet myrdet i Ukraine, herunder 
hundredvis af børn, er blevet myrdet, og at mange flere er blevet tortureret, chikaneret, 
seksuelt overfaldet, kidnappet eller tvangsfordrevet eller bortført med magt af de 
russiske væbnede styrker og deres stedfortrædere; der henviser til, at 
menneskerettighedsgrupper og internationale observatørmissioner grundigt har 
dokumenteret de talrige grusomheder begået af russiske væbnede styrker og deres 
stedfortrædere mod ukrainske civile, såsom summariske henrettelser, tortur, voldtægt og 
massetilbageholdelser af civile i såkaldte filtreringscentre samt tvangsadoptioner af 
ukrainske børn og tvangsforflyttelser; der henviser til, at antallet af dokumenterede 
krigsforbrydelser i Ukraine nærmer sig 40 000 og forventes at stige, efter at der er 
dokumenteret krigsforbrydelser i de nyligt befriede dele af Kherson oblast; der henviser 
til, at Den Russiske Føderation ifølge overvågningsdata indsamlet af Ukraines Institut 
for Masseinformation har begået 457 forbrydelser mod journalister og medier i Ukraine, 
og at den russiske besættelsesmagt har dræbt mere end 40 ukrainske og udenlandske 
journalister siden begyndelsen af angrebskrigen;

D. der henviser til, at Den Russiske Føderation til stadighed overtræder principperne i FN-
pagten gennem sine angrebshandlinger mod Ukraines suverænitet, uafhængighed og 
territoriale integritet og åbenlyst og groft overtræder den humanitære folkeret, bl.a. ved 
bevidst at ramme civile mål, der i henhold til artikel 52, stk. 1, i tillægsprotokol I til 
Genèvekonventionerne fra 1949 ikke må være genstand for angreb; der henviser til, at 
disse forbrydelser afspejler en grotesk ligegyldighed over for de krigsregler og -love, 
der begrænser udøvelsen af militær magt, hvilket f.eks. ses i den umenneskelige 
behandling af krigsfanger, den udbredte brug af tortur mod og summariske henrettelser 
af ukrainske krigsfanger samt nægtelse af adgang for internationale humanitære 
organisationer som Den Internationale Røde Kors Komité;;

E. der henviser til, at Den Russiske Føderation allerede har affyret mere end 4 000 missiler 
mod Ukraine og bombarderet landet mere end 24 000 gange, herunder fra Belarus' 
territorium; der henviser til, at Ruslands missil-, drone- og artilleriangreb hidtil har 
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beskadiget eller ødelagt 60 982 civile infrastrukturanlæg i Ukraine, herunder 42 818 
beboelsesbygninger og huse, 1 960 uddannelsesinstitutioner og 396 
sundhedsinstitutioner, 392 kulturelle og 87 religiøse bygninger og 5 315 vand- og 
elektricitetsanlæg; der henviser til, at Den Russiske Føderations forsætlige missil- og 
droneangreb, herunder med droner leveret af Iran, har skadet eller ødelagt ca. 40 % af 
den kritiske energiinfrastruktur i Ukraine;

F. der henviser til, at Den Russiske Føderations myndigheder under belejringen af 
Mariupol skabte en omfattende humanitær krise, som førte til, at titusinder af civile 
døde, og at 95 % af byen blev ødelagt;

G. der henviser til, at Rusland siden oktober 2022 bevidst har sigtet mod Ukraines kritiske 
infrastruktur over hele landet med henblik på at terrorisere befolkningen og begrænse 
dens adgang til gas, elektricitet, vand, internettet og andre basale varer og 
tjenesteydelser, hvilket er særlig ødelæggende med vinteren på vej; der henviser til, at 
formålet med disse angreb er at terrorisere Ukraines befolkning, undertrykke deres 
modstand og vilje til fortsat at forsvare deres land og tvinge dem til at acceptere 
besættelsesmagten og acceptere det ulovlige forsøg på at annektere flere dele af 
Ukraine; der henviser til, at polsk territorium er blevet ramt under disse angreb, hvilket 
førte til at to polske statsborgere blev dræbt;

H. der henviser til, at Rusland er ansvarlig for den globale fødevaresikkerhedskrise som 
følge af landets angrebskrig mod Ukraine og dets blokade af ukrainske søhavne; der 
henviser til, at Rusland har anvendt mad og sult som våben siden begyndelsen af krigen; 
der henviser, at Ruslands bevidste handlinger, herunder destruktion af lagre, afbrydelse 
af produktionen og indførelse af kvoter for landets egen eksport af fødevarer og 
gødningsstoffer, har forværret den globale fødevaresikkerhedskrise.

I. der henviser til, at Rusland ulovligt har annekteret den ukrainske Autonome Republik 
Krim og byen Sevastopol samt Ukraines oblaster Donetsk, Kherson, Luhansk og 
Zaporizjzja; der henviser til, at Ruslands besættelse af kernekraftværket i Zaporizjzja er 
en alvorlig trussel mod værkets sikkerhed og sikring; der henviser til, at Rusland har 
kidnappet kernekraftværkets medarbejdere og tvunget dem til at arbejde, har opbevaret 
militært udstyr på stedet og har åbnet ild på mål i dets umiddelbare nærhed; der henviser 
til, at Rusland også har bragt Tjernobyl-kernekraftværkets sikkerhed i fare;

J. der henviser til, at Rusland udgør en risiko for sikkerheden på hele det europæiske 
kontinent og den regelbaserede internationale orden gennem sine bestræbelser på at 
undergrave sikkerheden i Ukraines nukleare anlæg og trusler om anvendelse af 
kernevåben; der henviser til, at russiske embedsmænd har truet europæiske lande, 
herunder med "militærtekniske foranstaltninger", på grund af deres støtte til Ukraine 
og/eller deres forhåbninger om at blive medlem af NATO; der henviser til, at Ruslands 
forsøg på at udnytte energieksport som et redskab til geopolitisk tvang svarer til at 
anvende energiforsyninger som et våben; der henviser til, at skaderne på Nord Stream 
1- og 2-rørledningerne den 26. september 2022 resulterede i gaslækager i Østersøen, 
hvilket også udgør et miljøangreb på EU;

K. der henviser til, at de russiske væbnede styrker og russiske statskontrollerede grupper 
såsom Wagnergruppen gentagne gange har rettet angreb mod civile flere andre steder, 
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bl.a. under den anden tjetjenske krig, krigen mellem Rusland og Georgien i 2008 og den 
syriske borgerkrig samt i Libyen, Den Centralafrikanske Republik og Mali; der henviser 
til, at Wagnergruppen modtager betydelig politisk, økonomisk og logistisk støtte fra den 
russiske stat, navnlig det russiske forsvarsministerium;

L. der henviser til, at Rusland i mange år har støttet og finansieret terrorregimer og -
organisationer, navnlig Assad-regimet i Syrien, som Rusland har leveret våben til, og til 
hvis forsvar det har udført forsætlige angreb på den syriske civilbefolkning, byer og 
civile infrastrukturer; der henviser til, at Rusland har udført angreb i andre suveræne 
lande og på sit eget territorium, herunder forgiftningen af Skripal-familien med 
nervegift i Det Forenede Kongerige, forgiftningerne af Alexandr Litvinenko, Vladimir 
Kara-Mursa, Aleksej Navalnyj m.fl. og bombningen af ammunitionsdepoter i Tjekkiet i 
2014; der henviser til, at det nuværende russiske regimes systematiske undertrykkelse af 
sit eget folk har fået en totalitarisk karakter, og at det har en lang tradition for at bruge 
vold mod sine politiske modstandere;

M. der henviser til, at en nederlandsk domstol den 15. november 2022 dømte to russere og 
en prorussisk ukrainsk separatist in absentia for mordene på 298 personer ved 
nedskydningen af Malaysia Airlines' fly 17; der henviser til, at den russiske stat fortsat 
benægter sit ansvar for nedskydningen af Malaysia Airlines' fly 17 og nægter at 
samarbejde med internationale retsorganer; der henviser til, at Den Russiske Føderation 
ligeledes fortsat nægter at returnere vraget og de sorte kasser fra det polske regeringsfly 
TU-154, som styrtede ned i nærheden af Smolensk i Den Russiske Føderation i april 
2010;

N. der henviser til, at Rusland også fører en aktiv informationskrig, spreder desinformation 
om Ukraine, Europa og liberale demokratiske værdier og gennemfører særlige 
operationer for at destabilisere samfundet i Ukraine og miskrediterer Ukraines 
forbindelser med internationale partnere;

O. der henviser til, at EU fører en liste over personer, grupper og enheder, der er involveret 
i terrorhandlinger, som er genstand for sanktioner, men at den nuværende retlige ramme 
i modsætning til i lande som USA og Canada ikke giver mulighed for at udpege en stat 
som sponsor for terrorisme;

P. der henviser til, at de foranstaltninger, der træffes af russiske og stedfortrædende 
styrker, svarer til den definition af terrorisme, som EU, FN's Sikkerhedsråd og FN's 
Generalforsamling har accepteret, og som er indeholdt i FN's Sikkerhedsråds resolution 
1566 af 2004, FN's Generalforsamlings resolution 49/60 af 9. december 1994 og Rådets 
fælles holdning 2001/931/FUSP og 2009/468/FUSP6;

Q. der henviser til, at parlamenterne eller parlamenternes kamre i Litauen, Letland, 
Estland, Polen og Tjekkiet, Europarådets Parlamentariske Forsamling og Konferencen 
af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC) i de seneste måneder har 
vedtaget beslutninger, hvori Rusland erklæres for en terrorstat eller en statssponsor for 
terrorisme, eller det nuværende russiske regime udpeges som et terrorregime; der 

6 Rådets fælles holdning 2009/468/FUSP af 15. juni 2009 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om 
anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 
2009/67/FUSP EUT L 151 af 16.6.2009, s. 45.



RC\1267560DA.docx 7/10 PE737.689v01-00 }
PE737.690v01-00 }
PE737.694v01-00 } RC1

DA

henviser til, at det amerikanske senats resolution af 27. juli 2022 og det amerikanske 
Repræsentanternes Hus' resolution af 12. maj 2022 opfordrede udenrigsministeriet til at 
udpege Den Russiske Føderation som statssponsor for terrorisme;

R. der henviser til, at formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, i sine 
bemærkninger under Parlamentets ekstraordinære debat den 1. marts 2022 om russisk 
aggression mod Ukraine erklærede, at Ruslands aggression udgør "ren og enkel 
geopolitisk terrorisme"; der henviser til, at formand Charles Michel, den 23. september 
2022 i sin tale til FN's 77. Generalforsamling om Den Russiske Føderation erklærede, at 
"når et permanent medlem af Sikkerhedsrådet indleder en uprovokeret, uberettiget krig, 
som er blevet fordømt af Generalforsamlingen, bør dets suspension fra Sikkerhedsrådet 
ske automatisk";

S. der henviser til Zbigniew Rau, formanden for Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa (OSCE), i sin erklæring af 14. marts 2022 fra kategoriserede Den 
Russiske Føderations regerings angreb på uskyldige civile og civil infrastruktur i 
Ukraine som "statsterrorisme",

1. bekræfter på ny sin urokkelige støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og 
territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser. gentager sin 
fordømmelse af Ruslands ulovlige, uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod 
Ukraine; kræver, at Rusland og dets stedfortræderstyrker indstiller alle militære 
aktioner, navnlig angrebene på beboelsesområder og civil infrastruktur, og at Rusland 
trækker alle militære styrker, stedfortrædere og militært udstyr tilbage fra hele Ukraines 
internationalt anerkendte territorium, sætter en stopper for tvungne deportationer af 
ukrainske civile og tvungne adoptioner af ukrainske børn, løslader alle de personer, det 
har tilbageholdt i Ukraine, og permanent ophører med at krænke eller true Ukraines 
suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet;

2. understreger, at de forsætlige angreb og grusomheder, som Den Russiske Føderation har 
begået mod civilbefolkningen i Ukraine, ødelæggelsen af civil infrastruktur og andre 
alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret udgør 
terrorhandlinger mod den ukrainske befolkning og udgør krigsforbrydelser; udtrykker 
sin uforbeholdne forfærdelse over og fordømmelse af disse angreb og grusomheder og 
de andre handlinger, som Rusland har begået for at forfølge sine destruktive politiske 
mål i Ukraine og på andre landes territorium; anerkender i lyset af ovenstående Rusland 
som statssponsor for terrorisme og som en stat, der anvender terrormidler;

3. bekræfter på ny sin urokkelige solidaritet med det ukrainske folk, som til stadighed 
udviser et bemærkelsesværdigt mod og en utrolig modstandsdygtighed over for de 
vedholdende trusler og angreb siden den 24. februar 2022 og i løbet af de sidste ni år 
med russisk aggression, samt med andre ofre for Ruslands aggression i hele verden; 
udtrykker sin solidaritet med familierne til ofrene for missilhændelsen den 15. 
november 2022 i Polen og sin støtte til Polen;

4. opfordrer EU og dets medlemsstater til at udvikle en EU-retlig ramme for udpegelse af 
stater som "sponsorer for terrorisme" og stater, der anvender terrormidler, som vil 
udløse en række betydelige restriktive foranstaltninger over for disse lande og få 
dybtgående restriktive konsekvenser for EU's forbindelser med disse lande; opfordrer 
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Rådet til derefter at overveje at tilføje Den Russiske Føderation til en sådan EU-liste 
over statssponsorer for terrorisme; opfordrer EU's partnere til at vedtage lignende 
foranstaltninger;

5. opfordrer EU og dets medlemsstater til at træffe foranstaltninger til at indlede en 
omfattende international isolering af Den Russiske Føderation, herunder hvad angår 
Ruslands medlemskab af internationale organisationer og organer såsom FN's 
Sikkerhedsråd, og til at afstå fra at afholde formelle begivenheder på Den Russiske 
Føderations territorium; opfordrer til en yderligere indskrænkning af de diplomatiske 
forbindelser med Rusland og til, at kontakterne med dets officielle repræsentanter på 
alle niveauer begrænses til det absolut nødvendige minimum; opfordrer EU's 
medlemsstater til at lukke og indføre forbud mod russiske institutioner, der er tilknyttet 
staten, såsom de russiske centre for videnskab og kultur og russiske 
diasporaorganisationer og -sammenslutninger, som opererer under russiske 
diplomatiske missioners auspicier og lederskab og fremmer russisk statspropaganda i 
hele verden;

6. opfordrer Rådet til at medtage Wagnergruppen og det 141. særlige motoriserede 
regiment, også kendt som Kadyrovitterne, samt andre russiskfinansierede væbnede 
grupper, militser og stedfortrædere såsom dem, der er aktive i de besatte områder i 
Ukraine, på EU's liste over personer, grupper og enheder, der er involveret i 
terrorhandlinger (EU's terrorliste); glæder sig over EU's beslutning af 13. december 
2021 om at pålægge selve Wagnergruppen samt otte personer og tre tilknyttede enheder 
sanktioner under fire forskellige EU-sanktionsordninger; opfordrer indtrængende alle 
lande til at bringe deres forhold til virksomheder, der er tilknyttet Wagnergruppen, til 
ophør og til at overholde deres forpligtelser i henhold til folkeretten ved at drage alle 
gerningsmænd til alvorlige krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne og 
krænkelser af den humanitære folkeret, der begås på deres område, til ansvar;

7. opfordrer Rådet til at tage hensyn til Den Russiske Føderations eskalerende 
terrorhandlinger mod Ukraines befolkning og derfor til hurtigt at afslutte sit arbejde 
med en niende sanktionspakke; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre 
hurtig gennemførelse og fuld håndhævelse af alle sanktioner; opfordrer 
medlemsstaterne til aktivt at forebygge, efterforske og retsforfølge enhver omgåelse af 
sanktionerne; opfordrer alle medlemsstater til fortsat at stå samlet i deres reaktion på 
den russiske angrebskrig mod Ukraine og alle EU-kandidatlande og potentielle 
kandidater til at følge EU's sanktionspolitik; anmoder Kommissionen og 
medlemsstaterne om at overveje mulige foranstaltninger over for lande, der forsøger at 
hjælpe Rusland med at omgå de pålagte sanktioner; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at sikre, at de nationale sanktioner for overtrædelse af EU's sanktioner 
er effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning;

8. opfordrer Rådet til at udvide listen over personer, der er omfattet af sanktionerne, til at 
omfatte personer, der er involveret i tvungne deportationer, tvungne adoptioner af 
ukrainske børn, de ulovlige "folkeafstemninger" i regionerne Luhansk, Kherson, 
Zaporіzjzja og Donetsk og det ulovlige "valg" på Krim og i Sevastopol, samt alle 
medlemmer af partierne i Statsdumaen, der beklæder embeder i valgte parlamenter på 
alle niveauer, herunder på regionalt og kommunalt plan; opfordrer til et forbud mod 
direkte eller indirekte import, køb eller overførsel af diamanter i såvel rå som 
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forarbejdet form med oprindelse i Den Russiske Føderation; opfordrer til, at Rusland og 
Belarus opføres på EU's liste over højrisikotredjelande for bekæmpelse af hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 
afhjælpe smuthuller i gennemførelsen af sanktioner, f.eks. med hensyn til kryptoaktiver 
og professionelle facilitatorers manglende overholdelse af reglerne om bekæmpelse af 
hvidvask af penge, og til at suspendere al automatisk udveksling af skatteoplysninger og 
dobbeltbeskatningsaftaler med både Rusland og Belarus; opfordrer til en øjeblikkelig og 
fuldstændig embargo mod EU-import af fossile brændstoffer og uran og til, at Nord 
Stream 1- og 2-rørledningerne helt opgives med henblik på at standse finansieringen af 
Ruslands angrebskrig; opfordrer EU og dets medlemsstater til at forbyde offentlig brug 
og visning af symboler, der har forbindelse til Ruslands militære aggression og 
krigsforbrydelser, på en måde, der udtrykker støtte til eller retfærdiggør disse 
aktiviteter;

9. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om ændring af den 
nuværende globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner (EU's Magnitskij-lov) 
ved at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte korruption, til hurtigt at vedtage 
målrettede sanktioner mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for korruption på højt 
niveau i Rusland og Hviderusland, samt deres EU-baserede katalysatorer og modtagere;

10. opfordrer til fornyet støtte til den igangværende uafhængige efterforskning af 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået af Rusland, som bør 
sikre, at de, der er involveret i planlægning, tilrettelæggelse, udførelse eller fremme af 
disse forbrydelser, stilles individuelt til ansvar; opfordrer EU og dets medlemsstater til 
at yde passende støtte for at oprette en særlig domstol, der behandler Ruslands 
aggressionsforbrydelser mod Ukraine; opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har 
gjort det, til at medtage aggressionsforbrydelsen i deres nationale lovgivning; støtter 
fuldt ud den efterforskning, som anklageren ved Den Internationale Straffedomstol har 
iværksat af situationen i Ukraine, arbejdet i undersøgelseskommission under FN's 
Højkommissariat for Menneskerettigheder og de uafhængige 
civilsamfundsorganisationers bestræbelser på at indsamle og sikre bevismateriale 
vedrørende krigsforbrydelser; opfordrer EU's medlemsstater til i endnu højere grad at 
gøre brug af princippet om universel jurisdiktion og til at øge deres støtte til 
internationale bestræbelser på at efterforske og retsforfølge alle gerningsmænd til og 
personer, der er ansvarlige for krigsforbrydelser i Ukraine; understreger, at det er 
nødvendigt, at EU sikrer, at der medtages et kønsperspektiv i disse efterforskninger, 
herunder retsforfølgelse af seksuelle overgreb mod kvinder, som også kan udgøre 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde hen imod oprettelsen af en 
omfattende international erstatningsmekanisme, herunder et internationalt 
skadesregister, og til aktivt at samarbejde med de ukrainske myndigheder om dette 
spørgsmål; opfordrer Kommissionen og medlovgiverne til at færdiggøre det 
retsgrundlag, der giver mulighed for konfiskation af russiske aktiver, der er indefrosset 
af EU, og for at anvende dem til at imødegå de forskellige konsekvenser af Ruslands 
aggression mod Ukraine, herunder genopbygningen af Ukraine og erstatning til ofrene 
for Ruslands aggression;

12. opfordrer Rådet og medlemsstaterne til hurtigst muligt at øge deres politiske, 
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økonomiske, finansielle, militære, tekniske og humanitære støtte til Ukraine for at 
hjælpe Ukraine med at forsvare sig mod den russiske angrebskrig og mod russiske 
forsøg på at destabilisere ukrainske statslige institutioner, undergrave landets 
makroøkonomiske stabilitet og ødelægge kritisk energi-, kommunikations-, vand- og 
transportinfrastruktur og civil infrastruktur inden for uddannelse, sundhed og kultur;

13. glæder sig over Kommissionens forslag af 9. november 2022 om en hidtil uset 
støttepakke på 18 mia. EUR til Ukraine i 2023 for at sikre landets makroøkonomiske 
stabilitet, genoprette kritisk infrastruktur og opretholde væsentlige offentlige tjenester 
og bekræfter sin støtte til en hurtig vedtagelse af forslaget; understreger betydningen af 
en hurtig gennemførelse af forpligtelserne til at yde finansiel og teknisk bistand, navnlig 
med henblik på den forestående vinter, hvor et stort antal ukrainere risikerer ikke at 
have adgang til basale tjenester såsom vand, opvarmning og elektricitet;

14. fordømmer den russiske besættelse af Zaporizjzja-kernekraftværket, der har til formål at 
terrorisere den ukrainske befolkning, og fordømmer Rusland for at gøre kraftværker til 
militære mål;

15. appellerer til alle russiske folk om ikke blot at nægte at blive trukket ud i denne krig, 
men også at protestere mod de grusomme krigsforbrydelser mod det ukrainske folk, 
som Den Russiske Føderation har begået på vegne af det russiske folk; udtrykker sin 
støtte til alle russiske borgere, der protesterer mod og bekæmper det nuværende regime 
inde fra eller uden for Rusland eller støtter flygtninge fra Ukraine; opfordrer 
Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og medlemsstaterne til at øge 
støtten til og samarbejdet med civilsamfundet og frie medier fra Ukraine og Rusland og 
til fortsat at yde beskyttelse og midlertidig husly i EU til de russere, der forfølges på 
grund af deres modstand mod regimet; roser det arbejde, der udføres af ukrainske og 
internationale journalister, som fortæller verden sandheden om krigen i Ukraine, ofte 
samtidig med at de sætter deres eget liv på spil for at gøre dette; opfordrer til 
efterforskning af russiske forbrydelser mod journalister i Ukraine og af de aktiviteter, 
der udføres af personer, som er involveret i kriminelle desinformationskampagner, der 
udgør en integreret del af den omfattende krig mod Ukraine;

16. understreger, at Ruslands nuværende angrebskrig mod Ukraine fremhæver behovet for 
en grundig historisk og juridisk evaluering af og en gennemsigtig offentlig debat om det 
sovjetiske regimes forbrydelser, vigtigst af alt i Rusland, fordi manglende ansvarlighed 
og retfærdighed kun fører til gentagelse af lignende forbrydelser;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
De Forenede Nationers generalsekretær, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, FN's 
Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Røde Kors Komité, Den 
Internationale Straffedomstol, Den Russiske Føderations præsident, regering og 
parlament og Ukraines præsident, regering og parlament.


