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Resolutie van het Europees Parlement over de oprichting van een tribunaal voor het 
misdrijf agressie tegen Oekraïne
(2022/3017(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne en Rusland, met name zijn resolutie van 
19 mei 2022 over de strijd tegen straffeloosheid met betrekking tot oorlogsmisdaden in 
Oekraïne1 en zijn resolutie van 23 november 2022 over de aanmerking van de Russische 
Federatie als staatssponsor van terrorisme2,

– gezien de Verklaring van Londen van 13 januari 1942,

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

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 14 december 1974 
(resolutie 3314 (XXIX)) over de definitie van agressie, en haar resolutie van 3 
november 1950 (resolutie 377, de “Uniting for Peace”-resolutie),

– gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (ICC), met name 
artikel 8 bis ervan en de desbetreffende Kampala-amendementen inzake het misdrijf 
agressie, en de Overeenkomst van 2006 tussen het ICC en de EU inzake samenwerking 
en bijstand,

– gezien resoluties 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) en 2473 (2022) van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa,

– gezien de beschikking van het Internationaal Gerechtshof van 16 maart 2022 inzake 
beschuldigingen van genocide uit hoofde van het Verdrag inzake de voorkoming en de 
bestraffing van genocide,

– gezien de resolutie getiteld “The Russian Federation’s war of aggression against 
Ukraine and its people, and its threat to security across the OSCE region” (De 
agressieoorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne en zijn bevolking, en de 
daarmee gepaard gaande bedreiging voor de veiligheid in het OVSE-gebied), 
aangenomen tijdens de 29e jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 2 tot en met 
6 juli 2022,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van 
Estland, Letland en Litouwen van 16 oktober 2022, waarin wordt opgeroepen tot de 
oprichting van een speciaal tribunaal voor het misdrijf agressie tegen Oekraïne,

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 2 maart 2022 getiteld 

1 PB C 479 van 16.12.2022, blz. 68.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0405.
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“Aggression against Ukraine” (Agressie tegen Oekraïne),

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 2 november 2022 
getiteld “Report of the International Criminal Court” (Verslag van het ICC), en haar 
resolutie van 14 november 2022 getiteld “Furtherance of remedy and reparation for 
aggression against Ukraine” (Bevordering van gerechtigheid en genoegdoening voor de 
agressie tegen Oekraïne),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022 en van 
15 december 2022,

– gezien de door de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, op 
30 november 2022 afgelegde verklaring over de Russische verantwoordingsplicht en de 
aanwending van Russische bevroren tegoeden, waarin zij verwijst naar de behoefte aan 
een gespecialiseerde rechterlijke instantie om, met ruggensteun van de VN, het door 
Rusland gepleegde misdrijf agressie tegen Oekraïne te onderzoeken en te vervolgen, en 
gezien de daaropvolgende verklaringen op hoog niveau van Duitsland, Polen en andere 
landen,

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

A. overwegende dat overeenkomstig het VN-Handvest en de beginselen van het 
internationaal recht alle staten 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 enige staat;

B. overwegende dat Rusland sinds februari 2014 een illegale, niet-uitgelokte en 
ongerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne voert, en dat het op 24 februari 2022 
hieraan een nieuwe impuls heeft gegeven door een massale invasie van Oekraïne;

C. overwegende dat de aanvalsoorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne een 
schaamteloze en flagrante schending uitmaakt van het VN-Handvest, de fundamentele 
beginselen van het internationaal recht en meerdere internationale overeenkomsten, 
waaronder de Slotakte van Helsinki, het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa en 
het Memorandum van Boedapest;

D. overwegende dat de Russische troepen gedurende die periode willekeurige aanvallen op 
woongebieden en civiele infrastructuur hebben uitgevoerd, duizenden Oekraïense 
burgers hebben gedood en in het hele land terreurdaden hebben begaan die gericht 
waren op civiele infrastructuur;

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

F. overwegende dat de gerapporteerde wreedheden, die tijdens de Russische bezetting in 
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Boetsja, Irpin en vele andere Oekraïense steden werden gepleegd door de Russische 
strijdkrachten, de gewelddadigheid onthullen van de aanvalsoorlog die de Russische 
Federatie tegen Oekraïne voert en duidelijk maken hoe belangrijk gecoördineerd 
internationaal optreden is om ervoor te zorgen dat rekenschap wordt afgelegd voor het 
misdrijf agressie en voor alle schendingen van het internationaal humanitair recht;

G. overwegende dat Rusland op 30 september 2022 eenzijdig heeft verklaard de 
gedeeltelijk door Rusland bezette Oekraïense regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk en 
Zaporizja te annexeren;

H. overwegende dat de Russische Federatie door het Europees Parlement en veel nationale 
parlementen en vergaderingen is aangemerkt als staatssponsor van terrorisme en als een 
staat die gebruikmaakt van terroristische middelen;

I. overwegende dat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne de meest verschrikkelijke 
daad van agressie is die de politieke leiders van een specifiek land in Europa sinds 1945 
hebben gepleegd en derhalve een passende juridische reactie op internationaal niveau 
vereist;  overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN in haar resoluties3 heeft 
erkend dat “de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne een schending vormt 
van artikel 2, lid 4, van het VN-Handvest” en dat “de Russische Federatie ter 
verantwoording moet worden geroepen voor alle schendingen van het internationaal 
recht in of tegen Oekraïne, met inbegrip van zijn met het VN-Handvest strijdige 
agressie”; overwegende dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het plegen van het 
misdrijf agressie tegen Oekraïne niet ongestraft mogen blijven;

J. overwegende dat de Russische agressie ook uitdrukkelijk is afgekeurd door 
vertegenwoordigers van verschillende staten en internationale organisaties, waaronder 
de Raad van Europa, de OVSE, de EU, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
(NAVO), de Afrikaanse Unie, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse 
Staten, het Pacific Islands Forum, de Organisatie van Amerikaanse Staten, de 
Caribische Gemeenschap en de Noordse Raad;

K. overwegende dat het Internationaal Gerechtshof de Russische Federatie op 
16 maart 2022 heeft opgedragen haar militaire operaties op het grondgebied van 
Oekraïne onmiddellijk te staken;

L. overwegende dat de aanklager van het ICC sinds 2 maart 2022 de situatie in Oekraïne 
onderzoekt met betrekking tot vroegere en actuele beschuldigingen van door de 
Russische Federatie sinds 21 november 2013 begane misdrijven, waaronder genocide, 
oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid; overwegende dat Oekraïne 
weliswaar geen verdragsstaat van het ICC is, maar toestemming heeft gegeven voor dit 
onderzoek;

3 Resoluties van de Algemene Vergadering van de VN van 2 maart 2022 getiteld “Aggression against Ukraine”, 
van 24 maart 2022 getiteld “Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine” (Humanitaire 
gevolgen van de agressie tegen Oekraïne), en van 15 november 2022 getiteld “Furtherance of remedy and 
reparation for aggression against Ukraine”.
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M. overwegende dat in resolutie 3314 (XXIX) van de Algemene Vergadering van de VN 
van 14 december 1974 agressie wordt gedefinieerd als “het gebruik van wapengeweld 
door een staat tegen de soevereiniteit, territoriale integriteit of politieke 
onafhankelijkheid van een andere staat, of op enige andere wijze die onverenigbaar is 
met het Handvest van de Verenigde Naties”, en dat daarin tevens het volgende te lezen 
staat: “een aanvalsoorlog is een misdrijf tegen de internationale vrede” en “agressie 
leidt tot internationale aansprakelijkheid”; overwegende dat in artikel 8 bis van het 
Statuut van Rome het “misdrijf agressie” wordt gedefinieerd als “het plannen, 
voorbereiden, in gang zetten of uitvoeren, door een persoon die in de positie verkeert 
daadwerkelijk controle uit te oefenen over of leiding te geven aan het politieke of 
militaire optreden van een Staat, van een daad van agressie die door zijn aard, ernst en 
schaal een onmiskenbare schending vormt van het Handvest van de Verenigde Naties”; 
overwegende dat onder een “daad van agressie” wordt verstaan: het gebruik van 
wapengeweld door een staat tegen de soevereiniteit, territoriale integriteit of politieke 
onafhankelijkheid van een andere staat, of op enige andere wijze die onverenigbaar is 
met het Handvest van de Verenigde Naties; overwegende dat het misdrijf agressie 
volgens het Statuut van Rome van het ICC niet hetzelfde is als oorlogsmisdrijven of 
misdrijven tegen de menselijkheid; overwegende dat het misdrijf agressie over het 
algemeen een misdrijf op leidinggevend niveau is, in die zin dat het alleen kan worden 
gepleegd door personen die de macht hebben om het beleid van agressie van een staat 
vorm te geven; overwegende dat het Internationaal Militair Tribunaal van Nürnberg, dat 
zich in het bijzonder bezighield met het misdrijf agressie, in 1946 oordeelde dat agressie 
“het allerhoogste internationale misdrijf” is;

N. overwegende dat een aanvalsoorlog een ernstig internationaal misdrijf is, vooral gezien 
het mogelijke gebruik van allerlei soorten massavernietigingswapens die catastrofale 
gevolgen hebben voor de wereldvrede en de bestaansmiddelen van de mens en die 
ernstige en langdurige schade veroorzaken aan de natuurlijke omgeving en het klimaat; 

O. overwegende dat het Internationaal Gerechtshof in de zaak Barcelona Traction erop 
heeft gewezen dat de verplichtingen die het verbod op daden van agressie met zich 
meebrengt, verplichtingen zijn jegens de internationale gemeenschap als geheel en niet 
jegens individuele staten; 

P. overwegende dat het ICC ingevolge twee ad-hocverklaringen van Oekraïne rechtsmacht 
heeft over oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide die sinds 
november 2013 op het grondgebied van Oekraïne zijn gepleegd, maar in deze situatie 
geen rechtsmacht heeft over het misdrijf agressie, zoals gedefinieerd in artikel 8 bis van 
het Statuut van Rome en de Kampala-amendementen, omdat noch Oekraïne noch de 
Russische Federatie het Statuut van Rome en de wijzigingen met betrekking tot het 
misdrijf agressie heeft geratificeerd; overwegende dat de aanklager van het ICC sinds 
2 maart 2022 een onderzoek verricht naar de situatie in Oekraïne; overwegende dat de 
oprichting van een speciaal tribunaal voor het misdrijf agressie geen gevolgen heeft 
voor de rechtsmacht van het ICC over andere misdrijven, maar een aanvulling hierop 
zal vormen;

Q. overwegende dat het Europees Parlement en de parlementen van Estland, Frankrijk, 
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Letland, Litouwen, Nederland, Polen en Tsjechië resoluties hebben aangenomen ter 
ondersteuning van de oprichting van een speciaal internationaal ad-hoctribunaal;

R. overwegende dat de Commissie op 30 november 2022 alternatieve mogelijkheden heeft 
voorgesteld voor de invoering van een verantwoordingsmechanisme voor het misdrijf 
agressie tegen Oekraïne, namelijk via een speciaal onafhankelijk internationaal tribunaal 
dat stoelt op een multilateraal verdrag of een gespecialiseerde rechtbank die 
geïntegreerd is in een nationaal rechtsstelsel met internationale rechters, waarvoor in 
beide gevallen uitdrukkelijke steun van de VN nodig zou zijn;

S. overwegende dat de Europese Raad in zijn conclusies van 15 december 2022 verdere 
inspanningen heeft aangemoedigd om te waarborgen dat volledige verantwoording 
wordt afgelegd voor oorlogsmisdaden en om te verzekeren dat de verantwoordelijken 
voor het misdrijf agressie ter verantwoording worden geroepen, en de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) en de Raad heeft verzocht deze 
werkzaamheden voort te zetten, in overeenstemming met het EU-recht en het 
internationaal recht, en daarbij heeft benadrukt dat de vervolging van het misdrijf 
agressie een punt van zorg is voor de internationale gemeenschap als geheel;

T. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad machteloos staat met betrekking tot de situatie 
in Oekraïne omdat Rusland over elke wezenlijke actie zijn veto kan uitspreken; 
overwegende dat resolutie 377 van de Algemene Vergadering van de VN een precedent 
vormt omdat het de VN een alternatieve mogelijkheid biedt om op te treden wanneer 
ten minste één permanent lid van de VN-Veiligheidsraad zijn veto gebruikt om de 
Veiligheidsraad te beletten zijn taken uit hoofde van het VN-Handvest uit te voeren;

1. veroordeelt nogmaals in de krachtigste bewoordingen de Russische aanvalsoorlog tegen 
Oekraïne, bevestigt zijn onwrikbare steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en 
territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen en 
herhaalt zijn oproep aan Rusland om alle militaire activiteiten in Oekraïne onmiddellijk 
te staken en alle strijdkrachten en militair materieel onvoorwaardelijk van het gehele 
internationaal erkende grondgebied van Oekraïne terug te trekken;

2. benadrukt dat het misdrijf agressie van Rusland tegen Oekraïne een duidelijke en 
onbetwiste schending vormt van het VN-Handvest, die in het belang van de mondiale 
veiligheid en de op regels gebaseerde internationale orde niet onbeantwoord kan blijven 
door de internationale gemeenschap; herhaalt zijn oproep aan de Commissie, de VV/HV 
en de lidstaten om de eis te ondersteunen dat volledige verantwoording wordt afgelegd 
voor alle misdaden die door Rusland, zijn bondgenoten en gelieerde groeperingen 
tijdens hun aanvalsoorlog tegen Oekraïne zijn gepleegd;

3. benadrukt dat de EU en de lidstaten, in nauwe samenwerking met Oekraïne en de 
internationale gemeenschap, bij voorkeur via de VN, met spoed moeten aandringen 
op de oprichting van een speciaal internationaal tribunaal voor de vervolging van het 
misdrijf agressie tegen Oekraïne dat is gepleegd door de politieke en militaire leiders 
van de Russische Federatie en haar bondgenoten, en hiertoe een gemeenschappelijke 
aanpak met solide juridische basis moeten vinden; is van mening dat de oprichting 
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van een dergelijk tribunaal de grote lacune in de huidige institutionele structuur van 
internationale strafrechtbanken zou opvullen en gebaseerd moet zijn op de normen en 
beginselen die van toepassing zijn op het ICC, zoals vastgelegd in het Statuut van 
Rome;

4. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten nauw samen te werken met Oekraïne om in 
de Algemene Vergadering van de VN en andere internationale fora zoals de Raad van 
Europa, de OVSE en de G7 politieke steun te zoeken en op te bouwen voor de 
oprichting van het speciaal tribunaal voor het misdrijf agressie tegen Oekraïne;

5. is van mening dat de oprichting van het speciaal tribunaal een aanvulling zou vormen 
op de onderzoeksinspanningen van het ICC en zijn aanklager, aangezien het onderzoek 
ervan gericht zou zijn op vermeende genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen 
de menselijkheid in Oekraïne; spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor het 
lopende onderzoek van de aanklager van het ICC naar de situatie in Oekraïne; 
benadrukt dat het belangrijk is dat Oekraïne het Statuut van Rome en de amendementen 
daarop ratificeert en formeel lid wordt van het ICC;

6. dringt aan op de actieve inzet van publieksdiplomatie van de EU en strategische 
communicatie ter ondersteuning van de oprichting van het speciaal tribunaal;

7. onderstreept dat de exacte samenstelling en werkwijze van het speciaal tribunaal 
weliswaar nog moeten worden vastgesteld, maar dat daarbij de hoogste criteria van 
transparantie en onpartijdigheid in acht moet worden genomen; is voorts van mening 
dat het speciaal internationaal tribunaal bevoegd moet zijn om niet alleen onderzoek in 
te stellen naar Vladimir Poetin en de politieke en militaire leiders van de Russische 
Federatie, maar ook naar Aljaksandr Loekasjenka en de politieke en militaire leiders 
van Belarus, als faciliterende staat waarvan de Russische Federatie het grondgebied en 
de logistieke steun gebruikt voor het voeren van haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne, 
aangezien dit onder de definitie van het misdrijf agressie volgens artikel 8 bis van het 
Statuut van Rome valt;

8. benadrukt dat de voorbereidende werkzaamheden van de EU met betrekking tot het 
speciaal tribunaal onverwijld van start moeten gaan, gericht moeten zijn op de 
vaststelling van de regelingen voor het speciaal tribunaal in samenwerking met 
Oekraïne, en de Oekraïense en internationale autoriteiten moeten ondersteunen bij het 
veiligstellen van bewijsmateriaal dat in het toekomstige speciaal tribunaal zal worden 
gebruikt;

9. verzoekt de EU-instellingen, en met name de Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden, in de tussentijd de oprichting te ondersteunen van een tijdelijk 
openbaar ministerie (IPO), en wijst erop dat de oprichting daarvan een heel belangrijke 
praktische stap voorwaarts zou zijn in het onderzoek naar en de vervolging van het 
misdrijf agressie tegen Oekraïne door het toekomstige speciaal tribunaal;

10. veroordeelt de Russische praktijk om elk optreden op VN-niveau dat tot doel heeft het 
land ter verantwoording te roepen voor de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, te blokkeren;
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11. benadrukt de belangrijke rol van een speciaal tribunaal voor het misdrijf agressie tegen 
Oekraïne bij het streven naar gerechtigheid voor het Oekraïense volk, het ontmoedigen 
van andere internationale actoren die de illegale agressie van Rusland zouden kunnen 
imiteren en het faciliteren van vorderingen tot schadeloosstelling en een eventuele 
toekomstige verzoening;

12. verzoekt de EU en de lidstaten, alsook hun partners en bondgenoten, een discussie aan 
te gaan over de wettelijke mogelijkheid om soevereine activa van de Russische staat te 
gebruiken voor schadeloosstelling voor de schendingen van het internationaal recht 
door Rusland in Oekraïne, onder meer door voor dergelijke activa de bescherming van 
soevereine immuniteit op te heffen of dergelijke bescherming te beperken gezien de 
grove aard van deze schendingen;

13. is er sterk van overtuigd dat met de oprichting van dit speciaal tribunaal voor het 
misdrijf agressie een zeer duidelijk signaal aan de Russische samenleving en de 
internationale gemeenschap zou worden afgegeven dat Poetin en de Russische politieke 
en militaire leiders voor het misdrijf agressie tegen Oekraïne kunnen worden 
veroordeeld; onderstreept dat met de oprichting van dit tribunaal ook duidelijk het 
signaal zou worden gegeven aan de politieke en zakelijke elite in Rusland en aan de 
Russische bondgenoten dat er voor de Russische Federatie onder leiding van Poetin 
niet langer een terugkeer naar “business as usual” met het Westen mogelijk is;

14. steunt de aanbeveling van de Algemene Vergadering van de VN als eerste stap in de 
oprichting door de VN-lidstaten, in samenwerking met Oekraïne, van een internationaal 
schaderegister dat dient als een inventaris voor toekomstige schadeloosstelling voor 
schade, verlies of letsel van alle betrokken natuurlijke en rechtspersonen, en de 
langdurige, wijdverbreide en ernstige schade aan het natuurlijke milieu en het klimaat, 
alsook aan de staat Oekraïne, veroorzaakt door de internationaal onrechtmatige daden 
van de Russische Federatie en haar bondgenoten in of tegen Oekraïne, en dat helpt om 
het verzamelen van bewijsmateriaal te bevorderen en te coördineren;

15. verzoekt de EU een gemeenschappelijk standpunt in te nemen ten aanzien van het 
misdrijf agressie en ten aanzien van de Kampala-amendementen inzake het misdrijf 
agressie op het Statuut van Rome van het ICC; verzoekt Bulgarije, Denemarken, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije en Roemenië de Kampala-amendementen te 
aanvaarden en te ratificeren;

16.  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 G7-landen, de Belarussische 
autoriteiten, de president, de regering en het parlement van de Russische Federatie, 
alsmede de president, de regering en het parlement van Oekraïne.
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