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Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Ukrainan huippukokouksen 
valmistelusta
(2023/2509(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen 
assosiaatiosopimuksen1 ja siihen liittyvän EU:n ja Ukrainan välisen pitkälle menevän ja 
laaja-alaisen vapaakauppa-alueen, jotka allekirjoitettiin vuonna 2014 (EU:n ja Ukrainan 
assosiaatiosopimus),

– ottaa huomioon Ukrainan 28. helmikuuta 2022 tekemän EU-jäsenyyshakemuksen, 
17. kesäkuuta 2022 annetun komission tiedonannon ”Komission lausunto Ukrainan 
Euroopan unionin jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta” (COM(2022)0407) ja sen 
jälkeen 23. ja 24. kesäkuuta 2022 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon YK:n peruskirjan, Haagin sopimukset, Geneven sopimukset ja niiden 
lisäpöytäkirjat sekä Rooman perussäännön,

– ottaa huomioon 12. lokakuuta 2021 pidetyssä EU:n ja Ukrainan 23. huippukokouksessa 
annetun yhteisen lausuman,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2022 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on 24. helmikuuta 2022 lähtien käynyt laitonta, 
ilman edeltävää provokaatiota toteutettua ja perusteetonta hyökkäyssotaa Ukrainaa 
vastaan; katsoo, että tämä hyökkäyssota rikkoo ilmiselvästi ja räikeästi YK:n 
peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita; ottaa huomioon, että Euroopan 
geopoliittinen tilanne on muuttunut perinpohjaisesti, mikä edellyttää EU:lta rohkeita ja 
kattavia poliittisia, turvallisuuteen ja rahoitukseen liittyviä päätöksiä; ottaa huomioon, 
että Ukraina on kärsinyt Venäjän hyökkäyksistä sen jälkeen, kun marraskuussa 2013 
puhkesi mielenosoituksia, joissa vastustettiin silloisen presidentin päätöstä lykätä EU:n 
ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista;

B. ottaa huomioon, että Venäjän joukot ovat tehneet summittaisia hyökkäyksiä asuinalueita 
ja siviili-infrastruktuuria vastaan; toteaa, että tähän mennessä on murhattu jo tuhansia 
siviilejä, myös satoja lapsia, ja vielä suurempi määrä ihmisiä on joutunut kidutuksen, 
ahdistelun, seksuaalisen väkivallan, sieppausten tai pakkosiirtojen kohteeksi; toteaa, että 
tämä Venäjän omien joukkojen ja sen käyttämien sijaisjoukkojen epäinhimillinen 
toiminta on täysin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaista; ottaa huomioon, 
että Venäjä ilmoitti 30. syyskuuta 2022 yksipuolisesti liittävänsä Venäjään osittain 

1 EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.
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miehittämänsä Ukrainan alueet Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan 
aiemmin liittämänsä Krimin niemimaan lisäksi;

C. ottaa huomioon, että Ukrainan poliittinen johto ja kansa ovat osoittaneet merkittävää 
tahdonlujuutta valtiollisten instituutioiden ja julkisten palvelujen pitämiseksi käynnissä 
sodasta huolimatta;

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Ukrainan välinen 24. huippukokous on määrä pitää 
Kiovassa 3. helmikuuta 2023; ottaa huomioon, että huippukokous tarjoaa erinomaisen 
tilaisuuden paitsi keskustella tilanteesta paikan päällä ja Ukrainan nykyisistä 
prioriteeteista, mukaan lukien taloudellinen ja sotilaallinen tuki, vastuuvelvollisuus 
Venäjän sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja hyökkäysrikoksesta, 
maailmanlaajuisesta tavoittavuudesta, rajoittavista toimenpiteistä sekä elintarvike- ja 
energiavarmuudesta, myös toteuttaa toimia, joita Ukraina tarvitsee jatkaakseen 
uudistuspyrkimyksiään EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen ja komission 
17. kesäkuuta 2022 antamassa lausunnossa esitettyjen seitsemän painopisteen 
mukaisesti sekä EU-jäsenyyteen johtavia uudistuspyrkimyksiään; 

E. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 voimassa ollut EU:n ja Ukrainan 
assosiaatiosopimus on jo johtanut poliittisen vuoropuhelun huomattavaan tehostumiseen 
sekä poliittisen assosiaation ja taloudellisen yhdentymisen vahvistumiseen ja luonut 
uusia mahdollisuuksia alakohtaiselle yhteistyölle;

F. ottaa huomioon, että neuvosto pyysi laajentumisesta sekä vakautus- ja 
assosiaatioprosessista 13. joulukuuta 2022 antamissaan päätelmissä komissiota 
laatimaan etenemissuunnitelman, jossa hahmotellaan seuraavat vaiheet, joilla 
helpotetaan Ukrainan pääsyä EU:n sisämarkkinoille, hyödyntäen kaikkia EU:n ja 
Ukrainan assosiaatiosopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia;

G. ottaa huomioon, että komissio julkaisi 17. kesäkuuta 2022 lausuntonsa Ukrainan 
EU-jäsenyyshakemuksesta ja suositteli EU:n ehdokasmaan aseman myöntämistä 
Ukrainalle edellyttäen, että toteutetaan tiettyjä uudistustoimenpiteitä, jotka koskevat 
esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta ja korruption torjuntaa; ottaa huomioon, että 
neuvosto muistutti 13. joulukuuta 2022 antamissaan päätelmissä, että komissiota oli 
pyydetty raportoimaan niiden ehtojen täyttymisestä, jotka on esitetty 17. kesäkuuta 
2022 annetussa komission lausunnossa osana tavanomaista laajentumispakettia vuonna 
2023, ja pani merkille komission aikomuksen toimittaa päivitys sen sijasta keväällä;

H. ottaa huomioon, että EU-jäsenyyteen ei ole nopeaa reittiä ja että liittyminen on 
monimutkainen, ansioihin perustuva ja jäsennelty prosessi ja edellyttää uudistusten 
tehokasta toteuttamista ja unionin säännöstön saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; ottaa huomioon, että kunkin maan edistymistä liittymisvalmisteluissa 
arvioidaan sen omien ansioiden ja uudistusprosessin perusteella; katsoo kuitenkin, ettei 
tämä sulje pois prosessin nopeaa käynnistämistä osoituksena EU:n sitoutumisesta 
Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen luomassa uudessa geopoliittisessa tilanteessa; ottaa 
huomioon, että EU:n kyky ottaa vastaan uusia jäseniä on tärkeässä asemassa tulevien 
liittymisten kannalta;
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I. ottaa huomioon, että vahvasta paikallisesta itsehallinnosta on tullut Ukrainan 
demokratian kulmakivi ja yksi tärkeä tekijä Ukrainan selviytymiskyvyn kannalta sodan 
aikana; katsoo, että kuntien toimiminen paikallisen jälleenrakentamisen johdossa on 
ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että jälleenrakentamiseen tarkoitetut 
kansalliset ja kansainväliset varat virtaavat sinne, missä niitä eniten tarvitaan;

1. toistaa tuomitsevansa mitä jyrkimmin Venäjän federaation hyökkäyssodan Ukrainaa 
vastaan sekä Valko-Venäjän osallistumisen tähän sotaan ja vaatii Venäjää lopettamaan 
välittömästi kaikki sotatoimet Ukrainassa ja vetämään ehdoitta kaikki joukot ja 
sotilaskaluston Ukrainan koko kansainvälisesti tunnustetulta alueelta;

2. vahvistaa järkähtämättömän solidaarisuutensa Ukrainan kansalle, joka osoittaa edelleen 
suurta rohkeutta ja selviytymiskykyä, vaikka se on ollut laantumattomien uhkausten ja 
iskujen kohteena 24. helmikuuta 2022 alkaen ja yhdeksän viime vuotta jatkuneen 
Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ajan;

3. tukee täysin Ukrainan itsenäisyyttä, suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta sen 
kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja korostaa, että tämä sota rikkoo 
vakavasti kansainvälistä oikeutta; tuomitsee tässä yhteydessä jälleen Ukrainan 
Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden sekä Krimin niemimaan 
laittoman liittämisen Venäjään;

4. korostaa, että syylliset on saatava pikaisesti vastuuseen Venäjän sotarikoksista, 
rikoksista ihmisyyttä vastaan ja hyökkäysrikoksesta Ukraina vastaan; kehottaa jälleen 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan johtavan roolin ja tukemaan aktiivisesti sellaisen 
erityistuomioistuimen perustamista, joka tutkii Venäjän Ukrainaan kohdistamaa 
hyökkäysrikosta ja nostaa syytteitä, sekä kansainvälisen vahinkorekisterin perustamista; 
ilmaisee täyden tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän meneillään 
olevalle tutkinnalle Ukrainan tilanteesta sekä väitetyistä sotarikoksista ja rikoksista 
ihmisyyttä vastaan; kehottaa Ukrainaa ratifioimaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
Rooman perussäännön ja siihen tehdyt muutokset ja liittymään virallisesti 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen jäseneksi, jotta voidaan tukea kansainvälisiä 
pyrkimyksiä saattaa syylliset vastuuseen vakavista kansainvälisistä rikoksista;

5. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita sekä EU:n kumppaneita edelleen antamaan 
Ukrainalle kaiken tarvittavan poliittisen, sotilaallisen, taloudellisen, infrastruktuuriin 
liittyvän, rahoituksellisen ja humanitaarisen tuen; odottaa, että jäsenvaltiot käyttävät 
EU:n ja Ukrainan huippukokousta sitoumuksensa vahvistamiseen;

6. korostaa, että on Ukraina tarvitsee jatkuvaa humanitaarista apua, ja kehottaa EU:ta ja 
Ukrainaa keskustelemaan niiden noin kahdeksan miljoonan ukrainalaisen tarpeista, 
jotka ovat paenneet sotaa ja oleskelevat tilapäisesti EU:n jäsenvaltioissa; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä tilapäistä suojelua koskevan direktiivin2 voimassaolon 

2 Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20. heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun 
antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden 
henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen 
jakautumisen edistämiseksi (EYVL L 212, 7.8.2001, s. 12).
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jatkamista maaliskuuhun 2024; korostaa, että lasten ja naisten, erityisesti raskaana 
olevien naisten, yksinhuoltajien ja ihmiskaupan uhrien, tilanne on asetettava etusijalle 
sekä yhdistettävä ponnistelut pakkosiirrettyjen ukrainalaisten palauttamiseksi Ukrainaan 
ja Ukrainasta pakolla adoptoitujen lasten perheiden yhdistämiseksi;

7. kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan sotilaallista apuaan Ukrainalle, erityisesti aseiden 
toimittamista selkeästi määriteltyihin tarpeisiin; ilmaisee tukensa uusimmille 
päätöksille, jotka koskevat nykyaikaisten jalkaväen taisteluajoneuvojen, panssaroitujen 
miehistönkuljetusajoneuvojen, ilmapuolustusjärjestelmien ja asiaankuuluvien 
ampumatarvikkeiden toimittamista Ukrainalle, ja kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan 
sotilaallisen tuen ja tarvikkeiden toimittamista Ukrainaan; suhtautuu myönteisesti 
useiden EU:n jäsenvaltioiden, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
hallitusten päätökseen toimittaa nykyaikaisia panssarivaunuja Ukrainaan; vaatii, että 
ukrainalaisen miehistön kouluttaminen näiden tankkien käyttöön aloitetaan välittömästi;

8. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin esittämiä 
kymmentä rauhanehdotusta;

9. tukee sotilaallisen avustusoperaation perustamista Ukrainan asevoimien kouluttamiseksi 
EU:n maaperällä; antaa tunnustusta Ukrainassa toteutettavan siviiliturvallisuusalan 
uudistamista koskevan EU:n neuvontaoperaation tämänhetkiselle työlle ja pitää 
myönteisenä sen toimeksiannon äskettäistä mukauttamista, jotta tuetaan Ukrainan 
viranomaisia helpottamaan sellaisten kansainvälisten rikosten tutkintaa ja niistä 
syytteeseenpanoa, joihin Venäjän asevoimat ja palkkasoturit ovat syyllistyneet Venäjän 
Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan yhteydessä;

10. suhtautuu myönteisesti siihen, että 16. tammikuuta 2023 allekirjoitettiin 
yhteisymmärryspöytäkirja ja lainajärjestelysopimus ennennäkemättömästä 18 miljardin 
euron tukipaketista Ukrainalle vuonna 2023 makrotaloudellisen rahoitusapu plussan 
kautta ja että ensimmäinen erä maksettiin nopeasti 17. tammikuuta 2023; korostaa, että 
on tärkeää panna jatkuvasti ja nopeasti täytäntöön taloudellista ja teknistä apua koskevat 
sitoumukset, jotta voidaan varmistaa Ukrainan makrotaloudellinen vakaus, palauttaa 
kriittinen infrastruktuuri ja ylläpitää keskeisiä julkisia palveluja, erityisesti kun otetaan 
huomioon Venäjän jatkuvat siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset, jotka 
aiheuttavat vaaraa huomattavalle määrälle Ukrainan kansalaisia, jotka ovat vaarassa 
menettää käyttämänsä peruspalvelut, kuten veden, lämmityksen ja sähkön; korostaa, 
että EU:n ja muun kansainvälisen rahoitusavun on oltava vastuullista, avointa ja 
tehokasta, ja korostaa, että on tärkeää ottaa uudelleen käyttöön Ukrainan julkisia 
hankintoja koskeva järjestelmä kunnostamalla ProZorro-järjestelmä kaikilta osin;

11. kehottaa tulevassa EU:n ja Ukrainan välisessä huippukokouksessa asettamaan etusijalle 
tarve luoda Ukrainaa varten EU:n kattava elvytyspaketti, jossa olisi keskityttävä maan 
välittömään, keskipitkän ja pitkän aikavälin hätäapuun, jälleenrakentamiseen ja 
elpymiseen ja jonka avulla pitäisi tukea edelleen talouden kasvun vahvistumista heti, 
kun sota on ohi; muistuttaa, että EU:n, kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
samanmielisten kumppaneiden olisi yhdessä johdettava elvytyspaketin toteuttamista; 
suosittaa, että Ukrainan paikallisen itsehallinnon edustajat osallistuvat elvytystoimien 
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suunnitteluun; suosittelee, että perustetaan selkeä ja avoin mekanismi, jolla Ukrainan 
kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan keskeisiin päätöksentekoprosesseihin, ja kehottaa 
jatkamaan kansalaisyhteiskunnan tukemista; korostaa ympäristö- ja avoimuusehtojen 
merkitystä jälleenrakennuspyrkimyksille; vaatii panemaan täytäntöön tärkeimmät 
ympäristöuudistukset sekä ottamaan käyttöön tehokkaat ympäristönsuojelutakeet 
Ukrainan kehittämisen ja jälleenrakentamisen aikana; kehottaa tukemaan 
elpymispakettia tarvittavalla EU:n budjettikapasiteetilla;

12. kehottaa jälleen esittämään asianmukaisen oikeusperustan, jonka nojalla Venäjän 
keskuspankin jäädytettyjä varoja ja venäläisten oligarkkien varoja voidaan käyttää 
Ukrainan jälleenrakentamisen rahoittamiseen; kannattaa erityisen kansainvälisen 
tarkkailuvaltuuskunnan perustamista Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen 
ympäristövaikutusten kirjaamiseksi, jotta voidaan luoda perusta erityisen korvauksen 
saamiselle Venäjältä;

13. pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston päätöstä myöntää Ukrainalle EU:n 
ehdokasvaltion asema; korostaa, että EU:hun liittymisen on tapahduttava Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti asiaankuuluvien menettelyjen 
mukaisesti ja edellyttäen, että vahvistetut kriteerit, erityisesti niin kutsutut 
Kööpenhaminan arviointiperusteet EU:n jäsenyydelle, täyttyvät; toteaa, että liittyminen 
on edelleen ansioihin perustuva prosessi, joka edellyttää asiaankuuluvien uudistusten 
hyväksymistä ja täytäntöönpanoa erityisesti demokratian, oikeusvaltion, 
ihmisoikeuksien, perusvapauksien, markkinatalouden ja EU:n säännöstön 
täytäntöönpanon aloilla;

14. vahvistaa olevansa sitoutunut Ukrainan jäsenyyteen Euroopan unionissa; katsoo, että se 
on geostrateginen investointi yhtenäiseen ja vahvaan Eurooppaan; toistaa, että Ukrainan 
EU-jäsenyyshakemus merkitsee johtajuuden, päättäväisyyden ja vision osoittamista 
Venäjän raa’an hyökkäyssodan nykytilanteessa, ja lähettää selkeän poliittisen viestin 
siitä, että Ukraina on valinnut peruuttamattomasti eurooppalaisen tien, jota 
eurooppalaiset kumppanit tukevat;

15. suhtautuu myönteisesti Ukrainan kansan osoittamiin EU-jäsenyystavoitteisiin ja 
kannustaa siksi Ukrainan poliittisia johtajia ja viranomaisia hyödyntämään tätä 
dynamiikkaa ja jatkamaan tarmokkaasti EU:hun liittyvää uudistusohjelmaa ottaen 
huomioon painopisteet, jotka komissio on esittänyt lausunnossaan Ukrainan 
EU-jäsenyyshakemuksesta;

16. kehottaa Ukrainan viranomaisia osoittamaan yksiselitteisesti poliittista tahtoa toimia 
Eurooppaan suuntautuneen kansansa tavoitteiden mukaisesti toteuttamalla merkittäviä 
uudistuksia, joilla edistymistä tehostetaan, jotta EU:n jäsenyyskriteerit voidaan täyttää 
tehokkaasti mahdollisimman pian; korostaa tässä yhteydessä tarvetta suojella kaikkien 
korruptiontorjuntaelinten riippumattomuutta, vahvistaa oikeuslaitoksen tehokkuutta ja 
vastuuvelvollisuutta, puuttua lainvalvontaelinten toiminnan puutteisiin ja varmistaa 
poliittinen ja puoluepluralismi sekä Ukrainan parlamentissa että sen ulkopuolella; 
kehottaa Ukrainaa pidättymään antamasta lainsäädäntöä, joka ei ole yhteensopiva EU:n 
säännöstön kanssa tai joka vaarantaa uudistusprosessin ja korruption torjunnan 
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saavutukset;

17. kehottaa EU:n ja Ukrainan tulevaan huippukokoukseen osallistuvia pyrkimään 
liittymisneuvottelujen aloittamiseen ja tukemaan etenemissuunnitelmaa, jossa 
hahmotellaan seuraavat vaiheet Ukrainan EU:n sisämarkkinoille liittymisen 
mahdollistamiseksi ja jossa keskitytään konkreettisten hyötyjen tarjoamiseen Ukrainan 
yhteiskunnalle ja kansalaisille prosessin alusta alkaen vaiheittaisen lähestymistavan 
pohjalta; kehottaa komissiota esittämään rohkean ja kunnianhimoisen suunnitelman 
näitä neuvotteluja varten ja Ukrainan nopeaksi ja vaiheittaiseksi sisällyttämiseksi EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin sekä etenemissuunnitelman prosessin jokaista 
vaihetta varten; kehottaa luomaan innovatiivista, täydentävää ja joustavaa 
vuorovaikutusta voimassa olevan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoon liittyvän 
työn ja liittymisneuvotteluprosessin välillä;

18. suhtautuu myönteisesti Ukrainan merkittävään edistymiseen lähentymisessä EU:n 
sisämarkkinoihin, ja kehottaa hyväksymään pikaisesti prioriteetteja koskevan 
toimintasuunnitelman EU:n ja Ukrainan pitkälle menevän ja laaja-alaisen 
vapaakauppa-alueen täytäntöönpanon tehostamiseksi vuosina 2023–2024; kehottaa 
jatkamaan kaupan väliaikaisesta vapauttamisesta annetun asetuksen (EU) 2022/8703 
voimassaoloa ja tarkistamaan kiireellisesti mahdollisia muita liikenteen 
vapauttamistoimenpiteitä;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan strategista viestintää ja antamaan 
asianmukaista tietoa laajentumisen molemminpuolisista hyödyistä ja mahdollisuuksista 
sekä Ukrainassa että jäsenvaltioissa, jotta voidaan edelleen lisätä tukea ja parantaa 
ymmärtämystä liittymisprosessista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
EU:n rahoituksen ja sen konkreettisten tulosten näkyvyyttä Ukrainassa; vaatii, että 
Ukrainan kansalaisyhteiskunnalla ja EU:lla on aktiivinen rooli näiden tavoitteiden 
täytäntöönpanossa;

20. kehottaa vahvistamaan alueellista yhteistyötä ja uudistuskokemusten vaihtoa sellaisten 
kumppanimaiden välillä, jotka pyrkivät joko tiiviimpään yhteistyöhön EU:n kanssa tai 
EU-jäsenyyteen, itäisestä kumppanuudesta saatujen kokemusten pohjalta;

21. kehottaa EU:n toimielimiä laajentamaan Ukrainan virkamiesten mahdollisuuksia 
tutustua EU:n toimielinten työhön ja tarkkailla sitä; kannustaa järjestämään 
jäsenvaltioiden ja Ukrainan parlamenttien kahdenvälisiä parlamentaarisia kokouksia; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan koulutusmahdollisuuksien tarjoamista 
muun muassa Ukrainan nuorisolle, virkamiehille ja diplomaateille; kehottaa 
käynnistämään menettelyt itäisen kumppanuuden julkishallinnon akatemian 
perustamiseksi;

22. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään kymmenennen Venäjän vastaisen pakotepaketin 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/870, annettu 30 päivänä toukokuuta 2022, Euroopan 
unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen 
assosiaatiosopimuksen mukaisesti ukrainalaisiin tuotteisiin sovellettavia kaupan myönnytyksiä täydentävistä 
väliaikaisista kauppaa vapauttavista toimenpiteistä (EUVL L 152, 3.6.2022, s. 103).
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mahdollisimman pian ja kehottaa esittämään ennakoivasti ehdotuksia pakotteiden 
kehittämisestä uusien alojen ja henkilöiden muodossa; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
osoittamaan edelleen yhtenäisyyttä Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan edessä; 
kehottaa kaikkia kumppaneita, erityisesti EU:n ehdokasmaita ja mahdollisia 
ehdokasmaita, yhtymään pakotepaketteihin;

23. kehottaa laajentamaan pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luetteloa 
sisällyttämällä siihen EU:n markkinoilla yhä läsnä olevat venäläiset yritykset, kuten 
Lukoil ja Rosatom, ja henkilöt, jotka ovat osallistuneet pakkosiirtoihin, venäläisten 
kansalaisaktivistien ja poliittisen opposition jäsenten laittomaan vangitsemiseen, 
Luhanskin, Hersonin, Zaporižžjan ja Donetskin laittomiin ”kansanäänestyksiin” ja 
Krimillä ja Sevastopolissa järjestettyihin laittomiin ”vaaleihin”, sekä kaikki 
valtioduuman puolueiden jäsenet, myös alueellisella ja kunnallisella tasolla, sekä 
Venäjän propagandamedian jäsenet, jotka levittävät Ukrainan vastaisia ja sotaa 
puolustavia mielipiteitä; kehottaa samalla Ukrainaa hyväksymään Ukrainan 
Magnitski-lain; kehottaa kieltämään Venäjän federaatiosta peräisin olevien 
raakatimanttien tai jalostettujen timanttien suoran tai välillisen tuonnin, oston tai 
kauttakulun;

24. vaatii jälleen kieltämään välittömästi ja kokonaan fossiilisten polttoaineiden ja uraanin 
tuonnin Venäjältä ja luopumaan täysin Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkista, 
jotta Putinin sotakoneiston rahoittaminen EU:n varoin saataisiin loppumaan; kehottaa 
vahvistamaan Valko-Venäjään kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä; kehottaa 
neuvostoa yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa alentamaan Venäjältä 
peräisin olevan tai sieltä vietävän öljyn hintakattoa;

25. kehottaa komissiota ja EU:n valvontaviranomaisia seuraamaan tiiviisti, että jäsenvaltiot 
panevat tehokkaasti ja kattavasti kaikki EU:n pakotteet täytäntöön, ja puuttumaan 
mahdollisiin kiertämiskäytäntöihin, myös sulkemalla nykyisiä porsaanreikiä; tuomitsee 
ne kolmannet maat, jotka ovat auttaneet Venäjää ja Valko-Venäjää kiertämään 
määrättyjä pakotteita, ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan toimenpiteitä 
näitä kolmansia maita vastaan;

26. kehottaa jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita tiukentamaan Venäjän federaation 
kansainvälistä eristystä, mukaan luettuna Venäjän jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä 
ja elimissä, pidättymään virallisten tapahtumien järjestämisestä Venäjän federaation 
alueella ja karkottamaan Venäjän suurlähettiläät EU:n jäsenvaltioiden pääkaupungeista 
Moskovan kanssa ylläpidettävien diplomaattisuhteiden saattamiseksi alhaisemmalle 
tasolle;

27. tuomitsee sen, että Venäjä miehittää laittomasti Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalaa, ja 
kannattaa Kansainvälisen atomienergiajärjestön ehdotusta ydinturvallisuuden ja 
ydinturvajärjestelyjen suojavyöhykkeen perustamisesta sen ympärille ydin- tai 
säteilyonnettomuuden riskin lieventämiseksi;

28. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään strategista ja ennakoivaa työtä, jotta 
voidaan torjua hybridiuhkia ja estää Venäjän sekaantuminen Ukrainan poliittisiin 
prosesseihin, vaaliprosesseihin ja muihin demokraattisiin prosesseihin ja etenkin estää 
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vihamieliset toimet, joiden tarkoituksena on manipuloida yleistä mielipidettä ja 
horjuttaa Euroopan yhdentymistä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita parantamaan 
kykyään torjua disinformaatiota ja häirintäkampanjoita, joiden tarkoituksena on 
heikentää demokraattisia prosesseja ja luoda jakolinjoja Ukrainaan;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle 
sekä Ukrainan presidentille, hallitukselle ja Verkhovna Radalle.


