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Resolutie van het Europees Parlement over de aanmerking van de Russische Federatie 
als staatssponsor van terrorisme 
(2022-2896(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Rusland en Oekraïne, waaronder die van 
6 oktober 2022 over de escalatie door Rusland van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne1, 
van 19 mei 2022 over de strijd tegen straffeloosheid met betrekking tot 
oorlogsmisdaden in Oekraïne2 en van 25 november 2021 over schendingen van de 
mensenrechten door particuliere militaire en beveiligingsondernemingen, met name de 
Wagner Group3,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties, het VN-Verdrag inzake de voorkoming 
en de bestraffing van genocide van 9 december 1948 en het Vierde Verdrag van Genève 
betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd van 12 augustus 1949,

– gezien het internationale rechtskader voor het voorkomen en bestrijden van terrorisme, 
met inbegrip van resolutie 2341 van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van 
kritieke infrastructuur tegen terroristische daden, aangenomen op 13 februari 2017,

– gezien het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme van 27 januari 1977 en de 
daaropvolgende internationale verdragen,

– gezien het EU-rechtskader voor het bestrijden van terrorisme, waaronder 
gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 
betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme4 
en Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake 
specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog 
op de strĳd tegen het terrorisme5,

– gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

– gezien resolutie 2463 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
13 oktober 2022 over de verdere escalatie van de agressie van de Russische Federatie 
tegen Oekraïne,

– gezien de verklaring van de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, van 
10 oktober 2022 over de gewelddadige aanvallen van Rusland op Kiev en andere steden 
in heel Oekraïne,

– gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie van 
22 september 2022 over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne,

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0353.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0218.
3 PB C 224 van 8.6.2022, blz. 104.
4 PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93.
5 PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.
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– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 14 november 2022 
waarin wordt aanbevolen een register tot stand te brengen om de schade als gevolg van 
de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne te documenteren,

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

A. overwegende dat sinds 24 februari 2022, toen de Russische Federatie de illegale, niet-
uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne herstartte, het 
Russische leger willekeurige aanvallen heeft uitgevoerd op woongebieden en civiele 
infrastructuur, duizenden Oekraïense burgers heeft gedood en overal in het land 
terreurdaden heeft gepleegd met als doelwit allerlei onderdelen van de civiele 
infrastructuur, zoals woonwijken, scholen, ziekenhuizen, treinstations, theaters en 
water- en elektriciteitsnetwerken; overwegende dat deze wrede en onmenselijke daden 
doden, leed, verwoesting en ontheemding tot gevolg hebben;

B. overwegende dat de Russische strijdkrachten en gelieerde groeperingen zich schuldig 
hebben gemaakt aan standrechtelijke executies, ontvoeringen, seksueel geweld, 
foltering en andere wreedheden in nieuwe bezette gebieden in Oekraïne en in gebieden 
die al langer bezet waren, waaronder de massamoorden op burgers in steden en plaatsen 
als Boetsja, Irpin, Izioem en Ljman, de opzettelijke aanval op een theater in Marioepol 
waarbij honderden mensen om het leven kwamen, en de aanval op het spoorwegstation 
van Kramatorsk waarbij 60 burgers om het leven kwamen;

C. overwegende dat vele duizenden burgers in Oekraïne zijn vermoord, waaronder 
honderden kinderen, en dat nog veel meer burgers gefolterd, geïntimideerd, seksueel 
misbruikt, ontvoerd of gedwongen ontheemd of verdwenen zijn door toedoen van de 
Russische strijdkrachten en gelieerde groeperingen; overwegende dat de talloze 
wreedheden van de Russische strijdkrachten en aan hen gelieerde groeperingen tegen 
Oekraïense burgers uitvoerig door mensenrechtenorganisaties en internationale 
waarnemingsmissies zijn opgetekend – waaronder standrechtelijke executies, foltering, 
verkrachting en massa-detentie van burgers in zogenaamde filtratiecentra, alsook 
gedwongen adopties van Oekraïense kinderen en gedwongen deportaties; overwegende 
dat het aantal gedocumenteerde oorlogsmisdaden in Oekraïne de 40 000 nadert en naar 
verwachting nog zal toenemen zodra ook de oorlogsmisdaden in de onlangs bevrijde 
delen van de oblast Cherson zijn gedocumenteerd; overwegende dat volgens gegevens 
verzameld door het Oekraïens instituut voor massa-informatie de Russische Federatie 
sinds het begin van de aanvalsoorlog 457 misdaden tegen journalisten en de media in 
Oekraïne heeft begaan en dat de Russische bezetters sinds het begin van de 
aanvalsoorlog meer dan 40 Oekraïense en buitenlandse journalisten hebben gedood;

D. overwegende dat de Russische Federatie door haar daden van agressie tegen de 
soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne de beginselen 
van het VN-Handvest hardnekkig blijft schenden, en daarnaast ook het internationaal 
humanitair recht op flagrante en grove wijze blijft schenden, onder meer door zich 
doelbewust op civiele objecten te richten die “niet het doelwit van een aanval mogen 
worden” volgens artikel 52, lid 1, van Aanvullend Protocol I van 1977 bij de Verdragen 
van Genève van 1949; overwegende dat deze misdaden blijk geven van een groteske 
onverschilligheid jegens de regels en wetten inzake oorlogsvoering die de uitoefening 
van militaire macht beperken, zoals blijkt uit de onmenselijke behandeling van 
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krijgsgevangenen, het wijdverbreide gebruik van foltering en de standrechtelijke 
executies van Oekraïense krijgsgevangenen, alsook het weigeren van toegang aan 
internationale hulporganisaties zoals het Internationaal Comité van het Rode Kruis;

E. overwegende dat de Russische Federatie reeds meer dan 4 000 raketten tegen Oekraïne 
heeft gelanceerd en het land meer dan 24 000 keer heeft beschoten, onder meer vanuit 
Belarussisch grondgebied; overwegende dat tot op heden 60 982 civiele 
infrastructuurvoorzieningen in Oekraïne door Russische raket-, drone- en artillerie-
aanvallen beschadigd of vernield zijn, waaronder 42 818 appartementencomplexen en 
huizen, 1 960 onderwijslocaties en 396 gezondheidszorginstellingen, 392 gebouwen met 
een culturele functie en 87 gebouwen met een religieuze functie, en 5 315 objecten voor 
water en elektriciteit; overwegende dat door doelbewuste raket- en drone-aanvallen van 
de Russische Federatie, ook met drones die door Iran zijn geleverd, circa 40 % van de 
kritieke energie-infrastructuur van Oekraïne is beschadigd of vernietigd;

F. overwegende dat tijdens de belegering van Marioepol de autoriteiten van de Russische 
Federatie een grootschalige humanitaire crisis hebben veroorzaakt die heeft geleid tot de 
dood van tienduizenden burgers en de verwoesting van 95 % van de stad;

G. overwegende dat Russische troepen sinds oktober 2022 overal in Oekraïne bewust 
kritieke infrastructuur als doelwit nemen om de bevolking angst aan te jagen en hen af 
te snijden van de toegang tot gas, elektriciteit, water, internet en andere basisgoederen 
en -diensten, hetgeen met name nu de winter op komst is schrijnende situaties oplevert; 
overwegende dat deze aanvallen tot doel hebben de bevolking van Oekraïne angst aan te 
jagen, hun verzet en hun vastberadenheid hun land te blijven verdedigen, te breken en 
hen te dwingen de bezettingsmacht te aanvaarden en in te stemmen met de illegale 
poging om meerdere gebieden van Oekraïne te annexeren; overwegende dat tijdens deze 
aanvallen het Poolse grondgebied is getroffen, waarbij twee Poolse burgers om het 
leven zijn gekomen;

H. overwegende dat Rusland verantwoordelijk is voor de wereldwijde 
voedselzekerheidscrisis die voortvloeit uit zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de 
blokkade van Oekraïense zeehavens; overwegende dat Rusland sinds het begin van de 
oorlog voedsel en honger als wapen gebruikt; overwegende dat de doelbewuste 
handelingen van Rusland, waaronder het vernielen van voorraden, het verstoren van de 
productie en het opleggen van quota aan zijn eigen uitvoer van voedsel en kunstmest, de 
mondiale voedselzekerheidscrisis hebben verergerd;

I. overwegende dat Rusland de Oekraïense Autonome Republiek Krim en de stad 
Sebastopol illegaal heeft geannexeerd, evenals de Oekraïense oblasten Donetsk, 
Cherson, Loehansk en Zaporizja; overwegende dat de bezetting door Rusland van de 
kerncentrale in Zaporizja een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid en 
beveiliging van de centrale; overwegende dat Rusland de werknemers van de 
kerncentrale heeft ontvoerd en hen gedwongen te werk heeft gesteld, de energiecentrale 
gebruikt voor de opslag van militaire uitrusting, en doelwitten in de onmiddellijke 
nabijheid van de energiecentrale heeft beschoten; overwegende dat Rusland ook de 
veiligheid en beveiliging van de kerncentrale van Tsjernobyl in gevaar heeft gebracht;

J. overwegende dat Rusland, door zijn pogingen om de veiligheid en beveiliging van de 
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nucleaire installaties in Oekraïne te ondermijnen en door te dreigen met het gebruik van 
kernwapens, een risico vormt voor de veiligheid en beveiliging van het hele Europese 
continent en de op regels gebaseerde internationale orde; overwegende dat Russische 
functionarissen bij verschillende gelegenheden Europese landen hebben bedreigd, onder 
meer met “militair-technische maatregelen”, vanwege hun steun aan Oekraïne en/of hun 
aspiraties om lid te worden van de NAVO; overwegende dat de poging van Rusland om 
de uitvoer van energie in te zetten als geopolitiek dwanginstrument erop neerkomt dat 
energieleveringen als wapen worden gebruikt; overwegende dat de beschadiging van de 
pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 op 26 september 2022 heeft geleid tot grote gaslekken 
in de Oostzee, hetgeen tevens een milieuaanval op de EU vormt;

K. overwegende dat de Russische strijdkrachten en door de Russische staat aangestuurde 
groeperingen en gelieerde groeperingen zoals de Wagner Group herhaaldelijk op 
verschillende plekken burgers tot doelwit hebben gemaakt, onder meer tijdens de 
tweede Tsjetsjeense oorlog, de oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008 en de 
Syrische burgeroorlog, alsook in Libië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali; 
overwegende dat de Wagner Group aanzienlijke politieke, economische en logistieke 
steun ontvangt van de Russische staat, met name van het Russische ministerie van 
Defensie;

L. overwegende dat Rusland al vele jaren terroristische regimes en organisaties steunt en 
financiert, met name het Assad-regime in Syrië dat van Rusland wapens heeft 
ontvangen en dat door Rusland is verdedigd door doelbewuste aanvallen te plegen op de 
Syrische burgerbevolking, steden en civiele infrastructuur; overwegende dat Rusland 
zowel in andere soevereine landen als op zijn eigen grondgebied aanvallen heeft 
uitgevoerd, waaronder de vergiftiging met zenuwgas van de familie Skripal in het 
Verenigd Koninkrijk, de vergiftigingen van Aleksandr Litvinenko, Vladimir Kara-
Moerza, Aleksej Navalny en anderen, en de bombardementen op munitiedepots in 
Tsjechië in 2014; overwegende dat de systematische onderdrukking van zijn eigen 
bevolking door het huidige Russische regime een totalitair karakter heeft gekregen en 
dat het regime een lange geschiedenis heeft van het gebruik van geweld tegen zijn 
politieke tegenstanders;

M. overwegende dat een Nederlandse rechtbank op 15 november 2022 twee Russen en een 
pro-Moskou Oekraïense separatist bij verstek heeft veroordeeld voor de moord op 
298 mensen door het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; overwegende 
dat de Russische staat zijn verantwoordelijkheid voor het neerschieten van vlucht MH17 
van Malaysia Airlines blijft ontkennen, en weigert samen te werken met internationale 
gerechtelijke instanties; overwegende dat de Russische Federatie ook blijft weigeren de 
wrakstukken en zwarte dozen van het Poolse regeringsvliegtuig TU-154, dat in 
april 2010 bij Smolensk in de Russische Federatie is neergestort, terug te geven;

N. overwegende dat Rusland ook een actieve informatieoorlog voert, desinformatie over 
Oekraïne, Europa en liberale democratische waarden verspreidt, en speciale operaties 
uitvoert om de samenleving in Oekraïne te destabiliseren en de betrekkingen van 
Oekraïne met zijn internationale partners in diskrediet te brengen;

O. overwegende dat de EU weliswaar een lijst bijhoudt van personen, groepen en entiteiten 
waarvoor wegens betrokkenheid bij terroristische daden sancties gelden, maar dat het 
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huidige wettelijke kader, in tegenstelling tot dat van landen als de Verenigde Staten en 
Canada, geen mogelijkheid biedt om een staat aan te merken als sponsor van terrorisme;

P. overwegende dat de acties van Russische strijdkrachten en daaraan gelieerde troepen 
beantwoorden aan de definitie van terrorisme die is aanvaard door de EU, de 
VN-Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN, zoals opgenomen in 
resolutie 1566 van de VN-Veiligheidsraad van 2004, resolutie 49/60 van de Algemene 
Vergadering van de VN van 9 december 1994 en de gemeenschappelijke standpunten 
2001/931/GBVB en 2009/468/GBVB van de Raad6;

Q. overwegende dat de parlementen of kamers van de parlementen van Litouwen, Letland, 
Estland, Polen en Tsjechië, de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en 
de Conferentie van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen 
(COSAC) de afgelopen maanden resoluties hebben aangenomen, ofwel om Rusland als 
terroristische staat of staatssponsor van terrorisme aan te merken ofwel om het huidige 
Russische regime als een terroristisch regime aan te merken; overwegende dat in de 
resolutie van de Amerikaanse Senaat van 27 juli 2022 en in de resolutie van het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden van 12 mei 2022 het Amerikaanse Department 
of State (ministerie van Buitenlandse Zaken) werd opgeroepen de Russische Federatie 
aan te merken als staatssponsor van terrorisme;

R. overwegende dat de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, tijdens het 
buitengewone debat van 1 maart 2022 in het Europees Parlement over de Russische 
agressie tegen Oekraïne heeft verklaard dat de Russische agressie “eenvoudigweg 
zuiver geopolitiek terrorisme” is; overwegende dat voorzitter Michel op 
23 september 2022 in zijn toespraak tot de 77e Algemene Vergadering van de VN over 
de Russische Federatie heeft verklaard dat “wanneer een permanent lid van de 
Veiligheidsraad een niet-uitgelokte, ongegronde oorlog start die door de Algemene 
Vergadering is veroordeeld, het automatisch uit de Veiligheidsraad moet worden gezet”;

S. overwegende dat Zbigniew Rau, fungerend voorzitter van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), in zijn verklaring van 14 maart 2022 
de aanvallen van de regering van de Russische Federatie op onschuldige burgers en 
civiele infrastructuur in Oekraïne kwalificeerde als “staatsterrorisme”;

1. spreekt nogmaals zijn onwrikbare steun uit voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en 
territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen; 
veroordeelt nogmaals de illegale, niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog 
van Rusland tegen Oekraïne; eist dat Rusland en de aan Rusland gelieerde groeperingen 
alle militaire activiteiten beëindigen, met name de aanvallen op woongebieden en 
civiele infrastructuur, en dat Rusland al haar strijdkrachten, gelieerde troepen en 
militaire uitrusting uit het gehele internationaal erkende grondgebied van Oekraïne 
terugtrekt, een einde maakt aan de gedwongen deportaties van Oekraïense burgers en de 
gedwongen adopties van Oekraïense kinderen, alle personen die door Rusland in 
Oekraïne gevangen zijn genomen vrijlaat en de soevereiniteit, onafhankelijkheid en 

6 Gemeenschappelijk Standpunt 2009/468/GBVB van de Raad van 15 juni 2009 inzake de actualisering van 
Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter 
bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2009/67/GBVB. 
PB L 151 van 16.6.2009, blz. 45.
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territoriale integriteit van Oekraïne permanent niet langer schendt of bedreigt;

2. onderstreept dat de opzettelijke aanvallen en wreedheden van de Russische Federatie 
gericht tegen de burgerbevolking van Oekraïne, de vernietiging van civiele 
infrastructuur en andere ernstige schendingen van de mensenrechten en het 
internationaal humanitair recht, neerkomen op terreurdaden tegen de Oekraïense 
bevolking en oorlogsmisdaden vormen; spreekt zijn onvoorwaardelijke woede uit en 
veroordeelt deze aanvallen en wreedheden en de andere daden die Rusland gedreven 
door zijn destructieve politieke doeleinden heeft begaan in Oekraïne alsook op het 
grondgebied van andere landen; erkent in het licht van bovenstaande dat Rusland een 
staatssponsor van terrorisme is, en een staat die terroristische middelen gebruikt;

3. bevestigt opnieuw zijn onwrikbare solidariteit met de bevolking van Oekraïne die al 
sinds 24 februari 2022 – en de afgelopen negen jaar die in het teken stonden van 
Russische agressie – blijk geeft van een opmerkelijke moed en veerkracht tegenover de 
onverminderde dreigingen en aanvallen, alsook met andere slachtoffers van Ruslands 
agressie overal in de wereld; betuigt zijn solidariteit met de families van de slachtoffers 
van de raketinslag van 15 november 2022 in Polen en betuigt zijn steun aan Polen;

4. verzoekt de EU en haar lidstaten een EU-rechtskader te ontwikkelen voor de 
aanmerking van staten als “sponsors van terrorisme” en staten die terroristische 
middelen gebruiken, welke een aantal belangrijke beperkende maatregelen in gang zou 
zetten tegen die landen, en vergaande beperkende gevolgen zou hebben voor de 
betrekkingen van de EU met die landen; verzoekt de Raad vervolgens te overwegen de 
Russische Federatie toe te voegen aan een dergelijke EU-lijst van staatssponsors van 
terrorisme; verzoekt de partners van de EU soortgelijke maatregelen te nemen;

5. verzoekt de EU-instellingen maatregelen te nemen om de Russische Federatie op het 
internationale toneel volledig te isoleren, onder meer met betrekking tot het 
lidmaatschap van Rusland van internationale organisaties en organen zoals de 
VN-Veiligheidsraad, en volledig af te zien van het houden van officiële evenementen op 
het grondgebied van de Russische Federatie; dringt erop aan de diplomatieke 
betrekkingen met Rusland verder te beperken en de contacten met zijn officiële 
vertegenwoordigers op alle niveaus tot het strikt noodzakelijke te beperken; roept 
EU-lidstaten op om aan de Russische staat gelieerde instellingen, zoals de Russische 
centra voor wetenschap en cultuur en Russische diaspora-organisaties en -verenigingen 
die opereren onder auspiciën en onder leiding van Russische diplomatieke missies en 
die overal in de wereld Russische staatspropaganda bevorderen, te sluiten en te 
verbieden;

6. verzoekt de Raad om de Wagner Group en het 141e Speciale Gemotoriseerde Regiment, 
ook bekend als de Kadyrovieten, alsmede andere door Rusland gefinancierde 
gewapende groepen, milities en gelieerde groepen zoals degenen die actief zijn in de 
bezette gebieden van Oekraïne, op te nemen op de EU-lijst van personen, groepen en 
entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden (EU-lijst van terroristen); is 
ingenomen met het besluit van de EU van 13 december 2021 om sancties op te leggen 
aan de Wagner Group zelf, alsook aan acht personen en drie entiteiten die er banden 
mee hebben, in het kader van vier verschillende EU-sanctieregelingen; dringt er bij alle 
landen op aan hun betrekkingen met ondernemingen die banden hebben met de Wagner 
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Group te beëindigen en hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht na te 
komen door alle plegers van ernstige schendingen van de mensenrechten en van het 
internationaal humanitair recht op hun grondgebied verantwoording te laten afleggen;

7. verzoekt de Raad rekening te houden met de escalerende terreurdaden van de Russische 
Federatie tegen de Oekraïense bevolking en daarom zijn werkzaamheden met 
betrekking tot een negende sanctiepakket snel af te ronden; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten toe te zien op een snelle uitvoering en strikte handhaving van alle sancties; 
verzoekt de lidstaten elke vorm van omzeiling van de sancties actief te voorkomen, te 
onderzoeken en te vervolgen; verzoekt alle lidstaten eensgezind te blijven reageren op 
de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en verzoekt alle kandidaat-lidstaten en 
potentiële kandidaat-lidstaten van de EU zich achter het sanctiebeleid van de EU te 
scharen; verzoekt de Commissie en de lidstaten mogelijke maatregelen te overwegen 
tegen landen die Rusland proberen te helpen om de opgelegde sancties te omzeilen; 
dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de nationale strafmaatregelen 
voor inbreuken op de EU‑sancties doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn;

8. roept de Raad op om de lijst van personen op wie de sancties van toepassing zijn, uit te 
breiden naar personen die betrokken zijn bij gedwongen deportaties, gedwongen 
adopties van Oekraïense kinderen, de illegale “referenda” in de regio’s Loehansk, 
Cherson, Zaporizja en Donetsk en de illegale “verkiezingen” op de Krim en in 
Sebastopol, alsmede alle leden van de partijen in de Doema die een functie bekleden in 
een gekozen parlement op welk niveau dan ook, met inbegrip van het regionale en het 
gemeentelijke niveau; dringt aan op een verbod op de directe of indirecte invoer, 
aankoop of overdracht van diamanten, in ruwe of bewerkte vorm, uit de Russische 
Federatie; vraagt dat Rusland en Belarus op de EU-lijst worden geplaatst van derde 
landen met een hoog risico in verband met de bestrijding van witwassen en 
terrorismefinanciering; dringt er bij de lidstaten op aan lacunes in de tenuitvoerlegging 
van de sancties aan te pakken, onder meer met betrekking tot cryptoactiva en de niet-
naleving van de antiwitwasregels door “professionele enablers”, en de automatische 
uitwisseling van belastinginformatie en de dubbelbelastingovereenkomsten met Rusland 
en Belarus op te schorten; dringt aan op een onmiddellijk en volledig embargo op de 
invoer naar de EU van Russische fossiele brandstoffen en uranium en op de volledige 
stopzetting van het gebruik van de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2, om ervoor te 
zorgen dat Ruslands aanvalsoorlog niet langer door de EU wordt gefinancierd; verzoekt 
de EU en haar lidstaten een verbod uit te vaardigen op het openbaar gebruik en de 
weergave van symbolen die in verband staan met de militaire agressie en 
oorlogsmisdaden van Rusland indien dit gebeurt op een manier die steun of 
rechtvaardiging voor die activiteiten uitdrukt;

9. verzoekt de Commissie een wetgevingsvoorstel in te dienen tot wijziging van de 
huidige EU-regeling voor wereldwijde mensenrechtensancties (Europese Magnitski-
wet) door het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot daden van corruptie, om 
onverwijld gerichte sancties vast te stellen tegen personen die verantwoordelijk zijn 
voor corruptie op hoog niveau in Rusland en Belarus, alsook tegen in de EU gevestigde 
personen die deze corruptie mogelijk maken of ervan profiteren;

10. dringt aan op hernieuwde steun voor de lopende onafhankelijke onderzoeken naar 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door Rusland, die ervoor moeten 
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zorgen dat degenen die betrokken zijn bij het beramen, organiseren, plegen of faciliteren 
van deze misdaden individueel ter verantwoording worden geroepen; verzoekt de EU en 
haar lidstaten passende steun te verlenen voor de oprichting van een speciaal tribunaal 
dat zich buigt over het misdrijf agressie van Rusland tegen Oekraïne; verzoekt de 
lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, het misdrijf agressie in hun nationale 
wetgeving op te nemen; spreekt zijn volledige steun uit voor het door de aanklager bij 
het Internationaal Strafhof ingestelde onderzoek naar de situatie in Oekraïne, alsook het 
werk van de onderzoekscommissie van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten en de inspanningen van onafhankelijke maatschappelijke organisaties 
om bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden te verzamelen en te bewaren; spoort de EU-
lidstaten aan nog vaker gebruik te maken van het beginsel van universele rechtsmacht 
en meer steun te verlenen aan internationale inspanningen om alle daders en personen 
die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden in Oekraïne te onderzoeken en te 
vervolgen; benadrukt dat de EU ervoor moet zorgen dat bij deze onderzoeken een 
genderperspectief wordt inbegrepen, waaronder de vervolging van seksuele 
geweldsmisdrijven tegen vrouwen, die tevens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid kunnen vormen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten te werken aan de invoering van een alomvattend 
internationaal compensatiemechanisme, met inbegrip van een internationaal 
schaderegister, en op dit vlak actief samen te werken met de Oekraïense autoriteiten; 
verzoekt de Commissie en de medewetgevers de wettelijke regeling te voltooien die het 
mogelijk maakt Russische tegoeden die door de EU zijn bevroren te confisqueren en te 
gebruiken als herstelbetalingen voor de diverse gevolgen van de Russische agressie 
tegen Oekraïne, met inbegrip van de wederopbouw van Oekraïne en schadeloosstelling 
van de slachtoffers van de Russische agressie;

12. verzoekt de Raad en de lidstaten onverwijld aanzienlijk meer politieke, economische, 
financiële, militaire, technische en humanitaire hulp voor Oekraïne te leveren teneinde 
Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen de Russische aanvalsoorlog en tegen 
Russische pogingen om de Oekraïense staatsinstellingen te destabiliseren, de macro-
economische stabiliteit van het land te ondermijnen en kritieke infrastructuur op het 
gebied van energie, communicatie, water en vervoer en civiele infrastructuur op het 
gebied van onderwijs, gezondheid en cultuur te vernietigen;

13. is ingenomen met het voorstel van de Commissie van 9 november 2022 voor een 
ongekend steunpakket van 18 miljard EUR voor Oekraïne in 2023 om de macro-
economische stabiliteit van het land te waarborgen, kritieke infrastructuur te herstellen 
en essentiële openbare diensten in stand te houden, en bevestigt zijn steun voor de snelle 
goedkeuring van het voorstel; benadrukt het belang van een snelle uitvoering van de 
toezeggingen om financiële en technische bijstand te verlenen, met name met het oog 
op de naderende winter wanneer een aanzienlijk aantal Oekraïense burgers het risico 
loopt geen toegang te hebben tot basisdiensten zoals water, verwarming en elektriciteit;

14. hekelt de Russische bezetting van de energiecentrale in Zaporizja die tot doel heeft de 
Oekraïense bevolking angst aan te jagen en veroordeelt Rusland omdat het 
energiecentrales tot militaire doelwitten heeft gemaakt;

15. doet een oproep aan alle Russen niet alleen te weigeren deze oorlog te worden 
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ingesleurd, maar ook te protesteren tegen de gruwelijke oorlogsmisdaden tegen het 
Oekraïense volk, die door de Russische Federatie in naam van het Russische volk 
worden gepleegd; spreekt zijn steun uit voor Russische burgers die vanuit Rusland of 
daarbuiten tegen het huidige regime protesteren en strijden of die vluchtelingen uit 
Oekraïne helpen; verzoekt de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en 
de lidstaten de steun voor en samenwerking met het maatschappelijk middenveld en 
vrije media uit Rusland op te voeren en bescherming en tijdelijke opvang te blijven 
bieden aan Russen die worden vervolgd omdat zij tegen het regime zijn; prijst het werk 
van Oekraïense en internationale journalisten die de wereld de waarheid over de oorlog 
in Oekraïne vertellen en daarbij vaak hun eigen leven riskeren; dringt aan op onderzoek 
naar Russische misdaden tegen journalisten in Oekraïne en naar de activiteiten van 
degenen die betrokken zijn bij criminele desinformatiecampagnes aangezien deze een 
integraal deel uitmaken van de grootschalige oorlog tegen Oekraïne;

16. benadrukt dat de huidige Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne erop wijst dat het 
nodig is de Sovjetmisdaden vanuit historisch en juridisch oogpunt grondig tegen het 
licht te houden en daar een transparant publiek debat over te hebben, vooral in Rusland 
zelf, omdat een gebrek aan verantwoordingsplicht en gerechtigheid alleen maar leidt tot 
herhaling van soortgelijke misdrijven;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 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, het Internationaal Comité 
van het Rode Kruis, het Internationaal Strafhof, de president, de regering en het 
parlement van de Russische Federatie, alsmede de president, de regering en het 
parlement van Oekraïne.


