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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Ukraina tippkohtumise ettevalmistamise kohta
(2023/2509(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta,

– võttes arvesse 2014. aastal ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt 
poolt Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepingut1 ning Euroopa Liidu ja Ukraina 
vahelist põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda, mida leping hõlmab 
(edaspidi „ELi-Ukraina assotsieerimisleping“),

– võttes arvesse Ukraina 28. veebruari 2022. aasta avaldust ELi liikmeks astumise kohta, 
komisjoni 17. juuni 2022. aasta teatist „Komisjoni arvamus Ukraina Euroopa Liidu 
liikmeks astumise avalduse kohta“ (COM(2022)0407) ja sellele järgnenud Euroopa 
Ülemkogu 23. ja 24. juuni 2022. aasta järeldusi,

– võttes arvesse ÜRO põhikirja, Haagi konventsioone, Genfi konventsioone ja nende 
lisaprotokolle ning Rooma statuuti,

– võttes arvesse 12. oktoobril 2021 toimunud ELi ja Ukraina 23. tippkohtumise järel 
tehtud ühisavaldust,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 15. detsembri 2022. aasta järeldusi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Venemaa Föderatsioon on alates 24. veebruarist 2022 pidanud Ukraina 
vastu ebaseaduslikku, provotseerimata ja põhjendamatut agressioonisõda; arvestades, et 
see agressioonisõda kujutab endast ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse 
aluspõhimõtete jõhkrat ja jämedat rikkumist; arvestades, et Euroopa geopoliitiline 
olukord on põhjalikult muutunud ja see nõuab ELilt jõulisi, julgeid ja ulatuslikke 
poliitilisi, julgeolekualaseid ja finantsotsuseid; arvestades, et Ukraina on kannatanud 
Venemaa agressiooni tõttu alates 2013. aasta novembrist, mil puhkesid meeleavaldused 
toonase presidendi otsuse vastu peatada ELi-Ukraina assotsieerimislepingu 
allkirjastamine;

B. arvestades, et Venemaa väed on korraldanud valimatuid rünnakuid elamupiirkondade ja 
tsiviiltaristu vastu; arvestades, et mõrvatud on juba tuhandeid tsiviilisikuid, sealhulgas 
sadu lapsi, ja veel rohkem on neid, keda on piinatud, ahistatud, seksuaalselt rünnatud 
või kes on röövitud või sunniviisiliselt ümber asustatud; arvestades, et Venemaa vägede 
ja käsilasvägede ebainimlik käitumine on rahvusvahelise humanitaarõigusega täielikult 
vastuolus; arvestades, et 30. septembril 2022 teatas Venemaa ühepoolselt, et 
annekteerib lisaks varem annekteeritud Krimmi poolsaarele veel Donetski, Hersoni, 

1 ELT L 161, 29.5.2014, lk 3.
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Luhanski ja Zaporižžja, s.o Venemaa poolt osaliselt okupeeritud Ukraina oblastid;

C. arvestades, et Ukraina poliitiline juhtkond ja rahvas on hoolimata sõjast näidanud üles 
märkimisväärset otsustavust säilitada riigiasutuste ja avalike teenuste toimimine;

D. arvestades, et ELi ja Ukraina 24. tippkohtumine toimub kava kohaselt 3. veebruaril 
2023 Kiievis; arvestades, et see tippkohtumine annab hea võimaluse arutada 
kohapealset olukorda ja Ukraina praeguseid prioriteete, sealhulgas rahalist ja sõjalist 
toetust, Venemaa vastutusele võtmist sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja 
agressioonikuritegude eest, ülemaailmset teavitustegevust, piiravaid meetmeid, toiduga 
kindlustatust ja energiajulgeolekut, ning samas annab ka võimaluse võtta meetmeid, mis 
on vajalikud Ukraina reformipüüdluste jätkamiseks, nagu on kindlaks määratud ELi-
Ukraina assotsieerimislepingus ning komisjoni 17. juuni 2022. aasta arvamuses esitatud 
seitsme prioriteediga, aga ka neid, mis aitavad jõuda ELi liikmesuseni;

E. arvestades, et alates 2014. aastast kehtiv ELi-Ukraina assotsieerimisleping on toonud 
juba kaasa poliitilise dialoogi märkimisväärse tihendamise ja poliitilise assotsieerimise 
ja majandusliku integratsiooni tugevdamise ning avanud uusi valdkondliku koostöö 
väljavaateid;

F. arvestades, et nõukogu kutsus oma 13. detsembri 2022. aasta järeldustes laienemise 
ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi kohta komisjoni üles koostama 
tegevuskava, milles kirjeldatakse järgmisi samme Ukraina juurdepääsu lihtsustamiseks 
ELi ühtsele turule, kasutades ära Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu kõiki 
võimalusi;

G. arvestades, et 17. juunil 2022 avaldas komisjon oma arvamuse Ukraina ELi liikmeks 
astumise avalduse kohta ning soovitas anda Ukrainale ELi kandidaatriigi staatuse 
tingimusel, et võetakse teatavaid reformimeetmeid, näiteks õigusriigi ja 
korruptsioonivastase võitluse valdkonnas; arvestades, et nõukogu tuletas oma 
13. detsembri 2022. aasta järeldustes meelde, et komisjoni kutsuti üles andma 
2023. aastal tavapärase laienemispaketi osana aru komisjoni 17. juuni 2022. aasta 
arvamuses esitatud tingimuste täitmise kohta, ning võttis teadmiseks komisjoni 
kavatsuse esitada selle asemel 2023. aasta kevadel ajakohastatud teave;

H. arvestades, et ELi liikmeks saamisel ei ole kiirendatud lahendust ning ühinemine on 
endiselt keeruline, saavutustel põhinev ja struktureeritud protsess ning eeldab reformide 
tõhusat rakendamist ja liidu õigustiku ülevõtmist; arvestades, et iga riigi edusamme 
ühinemise suunas hinnatakse tema enda ja reformiprotsessi saavutuste põhjal; 
arvestades, et see ei välista samas protsessi kiiret alustamist, et näidata Venemaa 
agressioonist tingitud uues geopoliitilises kontekstis Ukrainale ELi pühendumust; 
arvestades, et ELi suutlikkus uusi liikmeid vastu võtta on tulevastes ühinemistes 
otsustava tähtsusega;

I. arvestades, et tugevast kohalikust omavalitsusest on saanud Ukraina demokraatia 
nurgakivi ja see on üks oluline tegur Ukraina vastupanuvõime tagamisel sõja ajal; 
arvestades, et kohapealses ülesehitustöös on väga oluline, et seda juhiksid kohalikud 
omavalitsused, tagamaks ülesehitustööde riiklike ja rahvusvaheliste rahaliste vahendite 
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suunamise sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse;

1. kordab, et mõistab Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressioonisõja ja 
Valgevene osalemise selles karmilt hukka, ning nõuab, et Venemaa lõpetaks igasuguse 
sõjategevuse Ukrainas viivitamata ning viiks kõik väed ja kogu sõjatehnika kogu 
Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumilt tingimusteta välja;

2. rõhutab veel kord oma vankumatut solidaarsust Ukraina rahvaga, kes näitab jätkuvalt 
üles erakordset julgust ja vastupanuvõimet Venemaa Ukraina-vastasest agressioonist 
tingitud lakkamatu ohu ja rünnakute tingimustes alates 24. veebruarist 2022 ja viimase 
üheksa aasta jooksul;

3. toetab täielikult Ukraina sõltumatust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tema 
rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning rõhutab, et see sõda kujutab endast 
rahvusvahelise õiguse rasket rikkumist; kordab sellega seoses, et mõistab hukka 
Ukraina Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblastite ning Krimmi poolsaare 
ebaseadusliku annekteerimise Venemaa poolt;

4. rõhutab tungivat vajadust võtta Venemaa vastutusele Ukraina suhtes toime pandud 
sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja agressioonikuritegude eest; kordab oma 
nõudmist, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid juhtrolli ja toetaksid aktiivselt erikohtu 
loomist Venemaa Ukraina-vastaste agressioonikuritegude uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks ning ka rahvusvahelise kahjuregistri loomist; väljendab täielikku 
toetust Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri käimasolevale uurimisele seoses 
olukorraga Ukrainas ning väidetavate sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegudega; 
nõuab tungivalt, et Ukraina ratifitseeriks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma 
statuudi ja selle muudatused ning saaks ametlikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
liikmeks, et toetada rahvusvahelisi pingutusi raskete rahvusvaheliste kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks;

5. nõuab jätkuvalt, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid ning ELi partnerid annaksid 
Ukrainale kogu vajalikku poliitilist, sõjalist, majanduslikku, taristuga seotud, rahalist ja 
humanitaarabi; ootab, et liikmesriigid kasutaksid eelseisvat ELi ja Ukraina 
tippkohtumist endale võetavate kohustuste tugevdamiseks;

6. rõhutab jätkuvat vajadust anda Ukrainale humanitaarabi ning nõuab, et EL ja Ukraina 
arutaksid sõja eest põgenenud ja ajutiselt ELi liikmesriikides elava ligikaudu 8 miljoni 
ukrainlase vajadusi; väljendab sellega seoses heameelt ajutise kaitse direktiivi2 hiljutise 
pikendamise üle 2024. aasta märtsini; rõhutab vajadust seada esikohale laste ja naiste, 
eelkõige rasedate, üksikvanemate ja inimkaubanduse ohvrite olukord ning ühendada 
jõupingutused Ukrainast sunniviisiliselt välja saadetud ukrainlaste tagasipöördumiseks 
ja Ukrainast sunniviisiliselt lapsendatud laste perekondade taasühendamiseks;

7. kutsub liikmesriike üles suurendama ja kiirendama sõjalise abi andmist Ukrainale, 

2 Nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiiv 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks 
ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste 
tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel (EÜT L 212, 7.8.2001, lk 12).
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eelkõige relvade tarnimist selgelt kindlaksmääratud vajaduste rahuldamiseks; väljendab 
toetust hiljutistele otsustele anda Ukrainale tänapäevaseid jalaväe lahingumasinaid, 
soomustransportööre, õhukaitsesüsteeme ja asjakohast lahingumoona ning nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid kiirendaksid Ukrainale sõjalise toetuse ja varustuse andmist; 
väljendab heameelt mitme ELi liikmesriigi, USA ja Ühendkuningriigi valitsuse otsuse 
üle anda Ukrainale tänapäevaseid lahingutanke; nõuab, et Ukraina meeskondade 
väljaõpe nende tankide käitamiseks algaks kohe;

8. kutsub liikmesriike üles toetama Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi esitatud 
kümmet rahuettepanekut;

9. toetab sõjalise abi missiooni loomist, et õpetada Ukraina relvajõude välja ELi pinnal; 
tunnustab Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks loodud Euroopa Liidu 
nõuandemissiooni praegust tööd ja väljendab heameelt selle volituste hiljutise 
kohandamise üle, et toetada Ukraina ametivõime Venemaa relvajõudude ja 
palgasõdurite poolt Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja kontekstis toime pandud 
rahvusvaheliste kuritegude uurimise ja nende eest vastutusele võtmise hõlbustamisel;

10. väljendab heameelt selle üle, et 16. jaanuaril 2023 allkirjastati vastastikuse mõistmise 
memorandum ja krediidikorralduse leping, millega antakse Ukrainale 2023. aastal 
makromajandusliku finantsabi+ rahastamisvahendi kaudu enneolematu 18 miljardi euro 
suurune toetuspakett, ning esimese osamakse kiire väljamaksmise üle 17. jaanuaril 
2023; rõhutab, kui oluline on rahalise ja tehnilise abi kohustuste jätkuv ja kiire täitmine, 
et tagada Ukraina makromajanduslik stabiilsus, taastada elutähtis taristu ja säilitada 
hädavajalike avalike teenuste toimimine, pidades eelkõige silmas Venemaa jätkuvaid 
rünnakuid tsiviiltaristu vastu, mis ohustavad suurt hulka Ukraina kodanikke, kes ei 
pruugi pääseda ligi põhiteenustele, nagu vesi, küte ja elekter; rõhutab ELi ja muu 
rahvusvahelise finantsabi vastutustundliku, läbipaistva ja tõhusa kasutamise vajadust, 
ning toonitab, kui oluline on Ukraina riigihankesüsteemi uuesti kasutuselevõtmine 
ProZorro süsteemi täieliku taastamise teel;

11. nõuab, et eelseisvat ELi ja Ukraina tippkohtumist kasutataks selleks, et seada 
esmatähtsaks vajadus töötada Ukraina jaoks välja ELi ulatuslik taastepakett, milles 
tuleks keskenduda riigile kohe antavale, keskpikale ja pikaajalisele abile, riigi 
ülesehitamisele ja taastamisele ning mis peaks veelgi aitama edendada majanduskasvu 
pärast sõja lõppemist; tuletab meelde, et taastepaketti peaksid ühiselt haldama EL, 
rahvusvahelised finantsasutused ja sarnaselt meelestatud partnerid; soovitab Ukraina 
kohalike omavalitsuste esindajatel aidata kaasa taastamismeetmete väljatöötamisele; 
soovitab luua selge ja läbipaistva mehhanismi Ukraina kodanikuühiskonna kaasamiseks 
olulistesse otsustusprotsessidesse ning nõuab kodanikuühiskonna jätkuvat toetamist; 
rõhutab keskkonna- ja läbipaistvustingimuste tähtsust ülesehitustöös; nõuab kõige 
olulisemate keskkonnareformide elluviimist ning mõjusate meetmete kehtestamist 
keskkonna kaitsmiseks Ukraina arendamis- ja ülesehitustöö ajal; nõuab, et taastepaketti 
toetataks vajaliku ELi eelarvesuutlikkusega;

12. kordab oma üleskutset määrata kindlaks asjakohane õiguslik alus, mis võimaldaks 
kasutada Venemaa Keskpanga ja Venemaa oligarhide külmutatud varasid Ukraina 
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ülesehitamise rahastamiseks; toetab spetsiaalse rahvusvahelise järelevalvemissiooni 
loomist, et registreerida Venemaa Ukraina-vastase agressiooni keskkonnaalased 
tagajärjed ja luua sellega alus Venemaalt konkreetse hüvitise sissenõudmiseks;

13. väljendab heameelt Euroopa Ülemkogu otsuse üle anda Ukrainale ELi kandidaatriigi 
staatus; rõhutab, et ELiga ühinemine peab toimuma kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 49 ning põhinema asjakohase korra austamisel ja tingimusel, et täidetakse 
kehtestatud kriteeriumid, eelkõige ELi liikmesuse nn Kopenhaageni kriteeriumid, ning 
et see on endiselt saavutustel põhinev protsess, mis eeldab asjakohaste reformide 
vastuvõtmist ja rakendamist, eelkõige demokraatia, õigusriigi, inimõiguste, 
põhivabaduste, turumajanduse ja ELi õigustiku rakendamise valdkonnas;

14. kinnitab veel kord oma pühendumust Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamisele; usub, 
et see kujutab endast geostrateegilist investeeringut ühtsesse ja tugevasse Euroopasse; 
kordab, et Ukraina avaldus ELi liikmeks astumise kohta on võrdne juhtimise, 
otsusekindluse ja visiooni näitamisega praeguses Venemaa jõhkra agressioonisõja 
kontekstis ning edastab selge poliitilise sõnumi, et Ukraina on pöördumatult valinud 
Euroopa tee, mida tema Euroopa partnerid toetavad;

15. väljendab heameelt Ukraina rahva Euroopa-püüdluste üle ning nõuab seetõttu tungivalt, 
et Ukraina poliitilised liidrid ja ametivõimud kasutaksid seda indu ära ja viiksid jõuliselt 
ellu ELiga seotud reformikava, võttes arvesse prioriteete, millele komisjon viitas oma 
arvamuses Ukraina ELi liikmeks astumise avalduse kohta;

16. kutsub Ukraina ametivõime üles ilmutama ühemõttelist poliitilist otsustavust oma rahva 
Euroopa-püüdluste elluviimisel, tehes märgatavalt kiiremaid edusamme põhjalike 
reformide abil, et täita võimalikult kiiresti tulemuslikult ELi liikmesuse kriteeriumid; 
rõhutab sellega seoses vajadust kaitsta kõigi korruptsioonivastaste institutsioonide 
sõltumatust, suurendada meediavabadust, tugevdada kohtusüsteemi tõhusust ja 
vastutust, tegeleda õiguskaitseasutuste toimimise puudustega ning tagada poliitiline ja 
erakondade pluralism nii Ukraina parlamendis kui ka väljaspool seda; kutsub Ukrainat 
üles hoiduma selliste õigusaktide vastuvõtmisest, mis ei ole kooskõlas ELi õigustikuga 
või ohustavad reformiprotsessi ja korruptsioonivastase võitluse saavutusi;

17. kutsub eelseisval ELi ja Ukraina tippkohtumisel osalejaid üles töötama 
ühinemisläbirääkimiste alustamise nimel ja toetama tegevuskava, milles kirjeldatakse 
järgmisi samme, et võimaldada Ukrainal ühineda ELi ühtse turuga, keskendudes sellele, 
et Ukraina ühiskond ja kodanikud saaksid protsessi algusest peale käegakatsutavat kasu, 
ja tuginedes etapiviisilisele lähenemisviisile; kutsub komisjoni üles esitama julge ja 
ambitsioonika kava nendeks läbirääkimisteks ning Ukraina ELi poliitikasse ja 
programmidesse kiireks ja etapiviisiliseks integreerimiseks koos tegevuskavaga 
protsessi iga etapi jaoks; nõuab, et kehtiva assotsieerimislepingu rakendamisel tehtava 
töö ja ühinemisläbirääkimiste protsessi vahel oleks uuenduslik, täiendav ja paindlik 
koostoime;

18. väljendab heameelt Ukraina märkimisväärsete edusammude üle riigi ELi ühtse turuga 
vastavusse viimisel ning nõuab, et kiiresti võetaks vastu prioriteetne tegevuskava ELi-
Ukraina põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna paremaks rakendamiseks 



RC\1271552ET.docx 8/9 PE741.415v01-00 }
PE741.416v01-00 }
PE741.417v01-00 }
PE741.418v01-00 }
PE741.419v01-00 } RC1

ET

aastatel 2023–2024; nõuab kaubanduse ajutist liberaliseerimist käsitleva määruse (EL) 
2022/8703 pikendamist ning võimalike edasiste transpordi liberaliseerimise meetmete 
kiiret läbivaatamist;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama strateegilist kommunikatsiooni ja 
andma asjakohast teavet laienemise vastastikuse kasu ja võimaluste kohta nii Ukrainas 
kui ka liikmesriikides, et suurendada veelgi toetust ja parandada arusaamist 
ühinemisprotsessist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles parandama ELi rahastamise 
ja selle käegakatsutavate tulemuste nähtavust Ukrainas; nõuab kindlalt, et nende 
eesmärkide elluviimisel osaleksid aktiivselt Ukraina kodanikuühiskond ja EL;

20. nõuab piirkondliku koostöö tugevdamist ja reformikogemuste vahetamist partnerriikide 
vahel, kes taotlevad tihedamat koostööd ELiga või ELi liikmesust, tuginedes 
idapartnerluse kogemustele;

21. nõuab, et ELi institutsioonid laiendaksid Ukraina ametnike võimalusi tutvuda ELi 
institutsioonide tööga ja vaadelda, kuidas seda tehakse; ergutab kahepoolseid 
parlamentaarseid kohtumisi liikmesriikide parlamentide ja Ukraina parlamendi vahel; 
nõuab, et EL ja selle liikmesriigid pakuksid jätkuvalt haridusvõimalusi muu hulgas 
Ukraina noortele, ametnikele ja diplomaatidele; nõuab, et algatataks menetlused 
idapartnerluse avaliku halduse akadeemia loomiseks;

22. kutsub liikmesriike üles võtma võimalikult kiiresti vastu kümnenda Venemaa-vastaste 
sanktsioonide paketi ning esitama ennetavalt ettepanekuid sanktsioonide 
edasiarendamiseks, kaasates uusi sektoreid ja üksikisikuid; nõuab tungivalt, et kõik 
liikmesriigid näitaksid ka edaspidi Venemaa Ukraina-vastase sõja suhtes üles ühtsust; 
kutsub kõiki partnereid, eelkõige ELi kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaatriike 
üles sanktsioonipakettidega ühinema;

23. nõuab, et sanktsioonidega hõlmatud isikute ja üksuste nimekirja laiendataks, et kanda 
sinna endiselt ELi turgudel tegutsevad Venemaa ettevõtted, nagu Lukoil ja Rosatom, 
ning isikud, kes on seotud sunniviisiliste väljasaatmiste, Venemaa kodanikuaktivistide 
ja poliitilise opositsiooni liikmete ebaseadusliku vangistamise, Luhanskis, Hersonis, 
Zaporižžjas ja Donetskis korraldatud ebaseaduslike rahvahääletuste ning Krimmis ja 
Sevastopolis korraldatud ebaseaduslike valimistega, samuti kõik Riigiduuma 
erakondade liikmed, kes on valitud mis tahes tasandi, sealhulgas piirkondliku ja 
kohaliku tasandi parlamenti, ning Ukraina-vastaseid ja sõjameelseid hoiakuid levitavas 
Venemaa propagandameedias töötavad isikud; nõuab samal ajal tungivalt, et Ukraina 
võtaks vastu Ukraina Magnitski seaduse; nõuab, et Venemaa Föderatsioonist pärit 
töötlemata ja töödeldud teemantide otsene ja kaudne import, ostmine ja üleandmine 
keelustataks;

24. kordab oma nõudmist, et Venemaa fossiilkütuste ja uraani impordile kehtestataks 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2022. aasta määrus (EL) 2022/870, mis käsitleb kaubanduse ajutist 
liberaliseerimist, millega täiendatakse Ukraina toodete suhtes kohaldatavaid kaubanduskontsessioone ühelt poolt 
Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise 
assotsieerimislepingu alusel (ELT L 152, 3.6.2022, lk 103).
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viivitamatult täielik embargo ning Nord Stream 1 ja 2 torujuhe kõrvaldataks täielikult 
kasutuselt, et lõpetada Vladimir Putini sõjamasina rahastamine ELi rahaga; nõuab 
Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete tugevdamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
alandaks koostöös rahvusvaheliste partneritega Venemaalt pärit või sealt eksporditava 
nafta hinna ülempiiri;

25. kutsub komisjoni ja ELi järelevalveasutusi üles tähelepanelikult jälgima, kas kõiki ELi 
sanktsioone rakendatakse liikmesriikides tulemuslikult ja terviklikult, ning võtma neist 
kõrvale hoidjate suhtes meetmeid, sealhulgas kõrvaldama praegused puudused; mõistab 
hukka need kolmandad riigid, kes on aidanud Venemaal ja Valgevenel kehtestatud 
sanktsioonidest kõrvale hoida, ning palub komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda 
meetmete võtmist nende kolmandate riikide vastu;

26. kordab oma nõudmist, et EL ja selle liikmesriigid tugevdaksid Venemaa Föderatsiooni 
rahvusvahelist isoleerimist, sealhulgas seoses riigi liikmesusega rahvusvahelistes 
organisatsioonides ja organites, hoiduksid mis tahes ametlike sündmuste korraldamisest 
Venemaa Föderatsiooni territooriumil ning saadaksid Venemaa suursaadikud ELi 
pealinnadest välja, vähendades diplomaatiliste suhete taset Moskvaga;

27. mõistab hukka Ukraina Zaporižžja tuumaelektrijaama ebaseadusliku okupeerimise 
Venemaa poolt ning toetab Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri ettepanekut luua 
selle ümber tuuma- või kiirgusõnnetuse ohu vähendamiseks tuumaohutuse ja -
julgeoleku kaitsetsoon;

28. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid töötaksid strateegiliselt ja ennetavalt, et võidelda 
hübriidohtude vastu ja takistada Venemaa sekkumist Ukraina poliitilistesse, valimis- ja 
muudesse demokraatlikesse protsessidesse ja mujale, eelkõige pahatahtlikke tegusid, 
mille eesmärk on manipuleerida avaliku arvamusega ja õõnestada Euroopa 
integratsiooni; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid suurendaksid vastupanuvõimet 
desinformatsioonile ja segadust külvavatele kampaaniatele, mille eesmärk on õõnestada 
demokraatlikke protsesse ja tekitada Ukrainas lõhesid;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, 
Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Ukraina 
presidendile, valitsusele ja Ülemraadale.


