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Az Európai Parlament állásfoglalása az EU–Ukrajna-csúcstalálkozó előkészítéséről
(2023/2509(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti, 
2014-ben aláírt társulási megállapodásra1, valamint az azt kísérő, az EU és Ukrajna 
közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségre,

– tekintettel Ukrajna 2022. február 28-i, uniós tagság iránti kérelmére, „A Bizottság 
véleménye Ukrajna európai uniós tagság iránti kérelméről” című, 2022. június 17-i 
bizottsági közleményre (COM(2022)0407), valamint az Európai Tanács 2022. június 
23–24-i következtetéseire,

– tekintettel az ENSZ Alapokmányára, a Hágai Egyezményekre, a genfi egyezményekre 
és azok kiegészítő jegyzőkönyveire, valamint a Római Statútumra,

– tekintettel a 2021. október 12-én megrendezett 23. EU–Ukrajna-csúcstalálkozón kiadott 
együttes nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Tanács 2022. december 15-i következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel az Oroszországi Föderáció 2022. február 24. óta illegális, provokáció nélkül 
indított és indokolatlan agresszív háborút folytat Ukrajna ellen; mivel ez az agresszív 
háború az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a nemzetközi jog alapelveinek 
nyilvánvaló és kirívó megsértését jelenti; mivel alapvetően megváltozott az európai 
geopolitikai helyzet, ami az EU részéről merész, bátor és átfogó politikai, biztonsági és 
pénzügyi döntéseket tesz szükségessé; mivel Ukrajnát 2013 novembere óta érik 
folyamatosan orosz támadások, amikor az akkori elnök úgy döntött, hogy felfüggeszti 
az EU–Ukrajna társulási megállapodás aláírását, és ez tiltakozásokat váltott ki;

B. mivel az orosz erők válogatás nélküli támadásokat hajtottak végre lakóövezetek és a 
polgári infrastruktúra ellen; mivel már több ezer polgári személyt, köztük több száz 
gyermeket gyilkoltak meg, és még sokkal több személyt megkínoztak, zaklattak, 
szexuálisan bántalmaztak, elraboltak vagy lakóhelye elhagyására kényszerítettek; mivel 
az orosz erők és megbízottjaik ezen embertelen magatartása teljes mértékben figyelmen 
kívül hagyja a nemzetközi humanitárius jogot; mivel a Krím félsziget korábbi 
annektálása mellett Oroszország 2022. szeptember 30-án egyoldalúan bejelentette az 
Oroszország által részben megszállt Donyeck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja ukrán 
régiók annektálását;

1 HL L 161., 2014.5.29., 3. o.
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C. mivel Ukrajna politikai vezetése és népe figyelemre méltó elszántsággal dolgoznak 
azon, hogy az állami intézmények és közszolgáltatások működését a háború ellenére 
fenntartsák;

D. mivel a 24. EU–Ukrajna-csúcstalálkozóra 2023. február 3-án kerül sor Kijevben; mivel 
ez a csúcstalálkozó kiváló lehetőséget kínál nemcsak a helyzet helyszínen történő 
megvitatására és Ukrajna jelenlegi prioritásainak, többek között a pénzügyi és katonai 
támogatás, az orosz háborús bűncselekményekért, az emberiesség elleni 
bűncselekményekért és az agresszió bűntettéért felelős személyek elszámoltatásának, a 
globális felhívás, a korlátozó intézkedések, valamint az élelmezés- és energiabiztonság 
megtárgyalására is, hanem az ahhoz szükséges intézkedések meghozatalára is, hogy 
Ukrajna folytatni tudja reformjait, ahogyan azt a társulási megállapodás/mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, továbbá a 2022. június 17-i bizottsági 
véleményben megjelölt hét prioritás, valamint az uniós tagság felé vezető prioritások 
előírják;

E. mivel már a 2014 óta hatályos EU–Ukrajna társulási megállapodás is jelentős 
mértékben fokozta a politikai párbeszédet, megerősítette a politikai társulást és a 
gazdasági integrációt, és új lehetőségeket teremtett az ágazati együttműködés számára;

F. mivel a Tanács a bővítésről, valamint a stabilizációs és társulási folyamatról szóló, 
2022. december 13-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy készítsen 
ütemtervet, amelyben felvázolja az Ukrajna uniós egységes piachoz való 
hozzáférésének megkönnyítésére irányuló következő lépéseket, teljes mértékben 
kihasználva az Ukrajnával kötött társulási megállapodásban/mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásban rejlő lehetőségeket;

G. mivel 2022. június 17-én a Bizottság közzétette Ukrajna uniós tagság iránti kérelméről 
szóló véleményét, és javasolta, hogy Ukrajna kapjon uniós tagjelölti státuszt azzal a 
feltétellel, hogy meghoz bizonyos reformintézkedéseket, például a jogállamiság és a 
korrupció elleni küzdelem terén; mivel a Tanács a 2022. december 13-i 
következtetéseiben emlékeztetett, hogy a Bizottság felkérést kapott arra, hogy a 2023. 
évi rendes bővítési csomagjának részeként számoljon be a 2022. június 17-i bizottsági 
véleményben meghatározott feltételek teljesítéséről, és tudomásul vette a Bizottság azon 
szándékát, hogy ehelyett 2023 tavaszán nyújt naprakész tájékoztatást;

H. mivel nincs „gyorsított út” az uniós tagsághoz, és a csatlakozás továbbra is összetett, 
érdemeken alapuló és strukturált folyamat, amely megköveteli a reformok hatékony 
végrehajtását és az uniós vívmányok átültetését; mivel az egyes országok által a 
csatlakozás felé tett előrehaladást saját érdemeik és reformfolyamataik alapján értékelik; 
mivel azonban ez nem zárja ki a folyamat gyors megkezdését, ami az EU Ukrajna iránti 
elkötelezettségének megnyilvánulása az orosz agresszió által létrehozott új geopolitikai 
környezetben; mivel az EU új tagok befogadására való képessége fontos szerepet fog 
játszani a jövőbeli csatlakozások során;

I. mivel az erős helyi önkormányzás az ukrán demokrácia sarokkövévé vált, és Ukrajna 
háború alatti rezilienciájának egyik fontos tényezője; mivel a helyi újjáépítés során 
döntő fontosságú, hogy a településeké legyen a vezető szerep, hogy az újjáépítésre szánt 
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nemzeti és nemzetközi források oda áramoljanak, ahol azokra a legnagyobb szükség 
van;

1. a lehető leghatározottabban ismételten elítéli az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni 
agresszív háborúját, valamint Belarusz e háborúban való részvételét, és követeli, hogy 
Oroszország haladéktalanul szüntesse be az Ukrajnában folytatott valamennyi katonai 
tevékenységét, és feltétel nélkül vonjon ki Ukrajna teljes, nemzetközileg elismert 
területéről minden haderőt és katonai felszerelést;

2. ismét megingathatatlan szolidaritásáról biztosítja Ukrajna népét, amely 2022. február 
24. óta és az Ukrajna elleni orosz agresszió elmúlt kilenc éve során mindvégig 
rendkívüli bátorságról és ellenálló képességről tett tanúbizonyságot a szüntelen 
fenyegetések és támadások közepette;

3. teljes mértékben támogatja Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli 
függetlenségét, szuverenitását és területi integritását, és hangsúlyozza, hogy ez a háború 
a nemzetközi jog súlyos megsértését jelenti; e tekintetben ismételten elítéli Ukrajna 
Doneck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja régiójának, valamint a Krím félsziget 
Oroszország általi jogellenes annektálását;

4. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az orosz háborús bűncselekményekért, az 
emberiesség elleni bűncselekményekért és az Ukrajna elleni agresszió bűntettéért 
felelős személyek elszámoltatására; ismételten felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy 
vállaljanak vezető szerepet, és aktívan támogassák egy különleges törvényszék 
felállítását az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntettének kivizsgálására és büntetőeljárás 
alá vonására, valamint egy nemzetközi kárnyilvántartás létrehozását; teljes mértékben 
támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) főügyésze által az ukrajnai helyzettel és 
az állítólagos háborús bűncselekményekkel és az emberiesség elleni 
bűncselekményekkel kapcsolatban folytatott, folyamatban lévő vizsgálatot; sürgeti 
Ukrajnát, hogy ratifikálja az NBB Római Statútumát és annak módosításait, és váljon az 
NBB hivatalos tagjává annak érdekében, hogy támogassa a súlyos nemzetközi 
bűncselekményekért felelős személyek elszámoltatására irányuló nemzetközi 
erőfeszítéseket;

5. továbbra is felszólítja az uniós intézményeket és a tagállamokat, valamint az EU 
partnereit, hogy adjanak meg Ukrajnának minden szükséges politikai, katonai, 
gazdasági, infrastruktúrával kapcsolatos, pénzügyi és humanitárius támogatást; elvárja, 
hogy a tagállamok a közelgő EU–Ukrajna-csúcstalálkozót kötelezettségvállalásuk 
megerősítésére használják fel;

6. hangsúlyozza, hogy továbbra is humanitárius segítséget kell nyújtani Ukrajnának, és 
felhívja az EU-t és Ukrajnát, hogy vitassák meg, mire van szüksége a háború elől 
menekülő és ideiglenesen az uniós tagállamokban tartózkodó mintegy 8 millió ukrán 
állampolgárnak; ezzel összefüggésben üdvözli az átmeneti védelemről szóló irányelv2 

2 A Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges 
beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek 
befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly 



RC\1271552HU.docx 6/10 PE741.415v01-00 }
PE741.416v01-00 }
PE741.417v01-00 }
PE741.418v01-00 }
PE741.419v01-00 } RC1

HU

közelmúltbeli, 2024 márciusáig történő meghosszabbítását; hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a gyermekek és a nők helyzetét, különös tekintettel a várandós 
nőkre, az egyedülálló szülőkre és az emberkereskedelem áldozataira, valamint hogy 
közös erőfeszítéseket kell tenni az erőszakkal deportált ukránok Ukrajnába való 
visszatérése, valamint az erőszakkal örökbefogadott ukrán gyermekek családjainak 
újraegyesítése érdekében;

7. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék és gyorsítsák fel az Ukrajnának nyújtott katonai 
segítségnyújtásukat, különösen az egyértelműen meghatározott igényeknek megfelelő 
fegyverek biztosítását; támogatását fejezi ki azon legutóbbi döntések iránt, hogy 
Ukrajnát modern harckocsikkal, páncélozott csapatszállító járművekkel, légvédelmi 
rendszerekkel és a megfelelő lőszerekkel látják el, és sürgeti a tagállamokat, hogy 
gyorsítsák fel a katonai támogatás és felszerelések Ukrajnába történő eljuttatását; 
üdvözli több uniós tagállam, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság 
kormányának azon döntését, hogy modern harckocsikat szállítanak Ukrajnának; 
ragaszkodik ahhoz, hogy haladéktalanul kezdődjön meg az ukrán harckocsizók 
kiképzése e harckocsik működtetésére;

8. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által 
előterjesztett 10 békejavaslatot;

9. támogatja az ukrán fegyveres erők EU területén történő kiképzését célzó katonai 
segítségnyújtási misszió létrehozását; elismeri az Európai Unió ukrajnai polgári 
biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának jelenlegi munkáját, és 
üdvözli megbízatásának közelmúltbeli, annak érdekében történt kiigazítását, hogy 
megkönnyítsék az ukrán hatóságoknak az orosz fegyveres erők és zsoldosok által az 
Ukrajna elleni orosz agresszív háborúval összefüggésben elkövetett nemzetközi 
bűncselekmények kivizsgálását és büntetőeljárás alá vonását;

10. üdvözli az egyetértési megállapodás és a hitelkeret-megállapodás 2023. január 16-i 
aláírását az Ukrajnának 2023-ban a makroszintű pénzügyi támogatás plusz eszközén 
keresztül nyújtott, példa nélküli, 18 milliárd EUR összegű támogatási csomagról, 
valamint az első részlet gyors, 2023. január 17-i folyósítását; hangsúlyozza a pénzügyi 
és technikai segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalások folyamatos és gyors 
végrehajtásának fontosságát Ukrajna makrogazdasági stabilitásának biztosítása, a 
kritikus infrastruktúra helyreállítása és az alapvető közszolgáltatások fenntartása 
érdekében, különös tekintettel a polgári infrastruktúra elleni folyamatos orosz 
támadásokra, amelyek az ukrán lakosság jelentős részét teszik ki annak a veszélynek, 
hogy nem férnek hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz, például a vízhez, a fűtéshez és a 
villamos energiához; hangsúlyozza az uniós és egyéb nemzetközi pénzügyi támogatás 
felelősségteljes, átlátható és hatékony felhasználásának szükségességét, és kiemeli az 
ukrán közbeszerzési rendszer visszaállításának fontosságát a ProZorro rendszer teljes 
körű visszaállítására révén;

11. kéri, hogy a mostani EU–Ukrajna-csúcstalálkozót használják fel egy Ukrajnát célzó 
átfogó uniós helyreállítási csomag szükségességének előtérbe helyezésére, amelynek az 

előmozdítására irányuló intézkedésekről (HL L 212., 2001.8.7., 12. o.).
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ország azonnali, közép- és hosszú távú segélyezésére, újjáépítésére és helyreállítására 
kell összpontosítania, és tovább kell segítenie a gazdaság növekedésének erősödését, 
amikor a háború majd véget ér; emlékeztet, hogy a helyreállítási csomagot az EU-nak, a 
nemzetközi pénzügyi intézményeknek és a hasonlóan gondolkodó partnereknek 
közösen kell irányítaniuk; javasolja, hogy Ukrajna helyi önkormányzati képviselői 
vegyenek részt a helyreállítási intézkedések megtervezésében; javasolja, hogy hozzanak 
létre egy egyértelmű és átlátható mechanizmust az ukrán civil társadalom 
kulcsfontosságú döntéshozatali folyamatokba való bevonására, és felszólít a civil 
társadalom folyamatos támogatására; hangsúlyozza a környezetvédelmi és átláthatósági 
feltételek fontosságát az újjáépítési erőfeszítések szempontjából; ragaszkodik a 
legfontosabb környezetvédelmi reformok végrehajtásához, valamint olyan hatékony 
biztosítékok létrehozásához, melyek Ukrajna fejlesztése és újjáépítése során biztosítják 
a környezet védelmét; kéri, hogy a helyreállítási csomagot támogassák a szükséges 
uniós költségvetési kapacitással;

12. ismételten felszólít egy olyan megfelelő jogalap meghatározására, amely lehetővé teszi 
az orosz központi bank befagyasztott eszközeinek, valamint az orosz oligarchák 
eszközeinek felhasználását Ukrajna újjáépítésének finanszírozására; támogatja egy 
különleges nemzetközi megfigyelő misszió létrehozását az Ukrajna elleni orosz 
agresszió környezeti következményeinek rögzítésére azzal a céllal, hogy megteremtsék 
annak alapját, hogy Oroszországtól konkrét kártérítést lehessen kérni;

13. üdvözli az Európai Tanács azon döntését, hogy uniós tagjelölti státuszt ad Ukrajnának; 
hangsúlyozza, hogy az EU-hoz való csatlakozásnak az Európai Unióról szóló szerződés 
49. cikkével összhangban kell történnie, a vonatkozó eljárások tiszteletben tartása 
alapján és a megállapított kritériumok, különösen az uniós tagságra vonatkozó 
úgynevezett koppenhágai kritériumok teljesítésétől függően, és az továbbra is 
érdemeken alapuló folyamat marad, amely megfelelő reformok elfogadását és 
végrehajtását teszi szükségessé, különösen a demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok, az alapvető szabadságok, a piacgazdaság és az uniós vívmányok végrehajtása 
terén;

14. megerősíti Ukrajna európai uniós tagsága iránti elkötelezettségét; úgy véli, hogy az 
geostratégiai beruházást jelent egy egységes és erős Európába; megismétli, hogy 
Ukrajna uniós tagság iránti kérelme azt jelzi, hogy az ukrán vezetés a brutális orosz 
agresszív háború közepette is a helyén van, elszánt és rendelkezik jövőképpel, és annak 
egyértelmű politikai üzenete, hogy Ukrajna visszafordíthatatlanul az európai utat 
választotta, amelyet európai partnerei támogatni is fognak;

15. üdvözli az ukrán nép európai törekvéseit, és ezért sürgeti Ukrajna politikai vezetőit és 
hatóságait, hogy használják ki ezt a lelkesedést, és határozottan folytassák az EU-val 
kapcsolatos reformprogramot, figyelembe véve az Ukrajna uniós tagság iránti 
kérelméről szóló bizottsági véleményben megjelölt prioritásokat;

16. felkéri az ukrán hatóságokat, hogy egyértelműen demonstrálják politikai 
elkötelezettségüket az iránt, hogy népük európai törekvéseit szem előtt tartva jelentős 
reformokat hajtsanak végre annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb ténylegesen 
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teljesítsék az uniós tagság kritériumait; e tekintetben kiemeli, hogy meg kell védeni 
valamennyi korrupcióellenes intézmény függetlenségét, erősíteni kell a 
sajtószabadságot, valamint az igazságszolgáltatás hatékonyságát és 
elszámoltathatóságát, orvosolni kell a bűnüldöző szervek működésének hiányosságait, 
továbbá biztosítani kell a politikai és pártpluralizmust az ukrán parlamenten belül és 
azon kívül egyaránt; felszólítja Ukrajnát, hogy tartózkodjon olyan jogszabályok 
elfogadásától, amelyek nem egyeztethetők össze az uniós vívmányokkal, vagy 
veszélyeztetik a reformfolyamat és a korrupció elleni küzdelem terén elért 
eredményeket;

17. felhívja a következő EU–Ukrajna-csúcstalálkozó résztvevőit, hogy törekedjenek a 
csatlakozási tárgyalások megkezdésére, és támogassák az Ukrajna uniós egységes 
piachoz való csatlakozását lehetővé tevő következő lépéseket felvázoló ütemtervet, 
amely arra összpontosít, hogy a folyamat kezdetétől fogva kézzelfogható előnyöket 
biztosítson az ukrán társadalom és polgárok számára, egy lépésről lépésre történő 
megközelítés alapján; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő merész és ambiciózus 
tervet e tárgyalásokra és Ukrajna uniós politikákba és programokba való gyors és 
fokozatos integrációjára vonatkozóan a folyamat minden egyes lépésére vonatkozó 
ütemtervvel együtt; innovatív, kiegészítő jellegű és rugalmas interakcióra szólít fel a 
hatályos társulási megállapodás végrehajtására irányuló, folyamatban lévő munka és a 
csatlakozási tárgyalási folyamat között;

18. üdvözli, hogy Ukrajna jelentős előrehaladást ért el az uniós egységes piachoz való 
igazodás terén, és felszólít az EU–Ukrajna mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
térség 2023–2024 közötti megerősített végrehajtására vonatkozó kiemelt cselekvési terv 
gyors elfogadására; kéri a kereskedelem ideiglenes liberalizációjáról szóló (EU) 
2022/870 rendelet3 meghosszabbítását, valamint az esetleges további 
közlekedésliberalizációs intézkedések sürgős felülvizsgálatát;

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a stratégiai kommunikációt, 
és nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a bővítés kölcsönös előnyeiről és lehetőségeiről 
Ukrajnában és a tagállamokban egyaránt a csatlakozási folyamat támogatásának további 
növelése és jobb megértése érdekében; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
javítsák az uniós finanszírozás láthatóságát és kézzelfogható eredményeit Ukrajnában; 
ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán civil társadalom és az EU aktív szerepet játsszon e 
célkitűzések végrehajtásában;

20. felszólít a regionális együttműködés megerősítésére és a reformokkal kapcsolatos 
tapasztalatok cseréjére az EU-val szorosabb együttműködésre vagy az uniós tagságra 
törekvő partnerországok között, a keleti partnerség tapasztalataira építve;

21. felhívja az uniós intézményeket, hogy bővítsék ki az ukrán tisztviselők lehetőségeit az 
uniós intézmények munkájának tanulmányozására és annak megfigyelésére; ösztönzi a 

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/870 rendelete (2022. május 30.) az egyrészről az Európai Unió, 
az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében 
az ukrán termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes 
kereskedelemliberalizációs intézkedésekről (HL L 152., 2022.6.3., 103. o.).
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tagállamok parlamentjei és az ukrán parlament közötti kétoldalú parlamenti 
találkozókat; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy továbbra is biztosítsanak oktatási 
lehetőségeket többek között ukrán fiatalok, köztisztviselők és diplomaták számára; 
felszólít a Keleti Partnerség Közigazgatási Akadémiájának létrehozására irányuló 
eljárások elindítására;

22. kéri a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb fogadják el az Oroszországgal szembeni 
10. szankciós csomagot, és proaktívan nyújtsanak be javaslatokat a szankciók 
továbbfejlesztésére új ágazatok és magánszemélyek bevonásával; sürgeti az összes 
tagállamot, hogy továbbra is tanúsítsanak egységet Oroszország Ukrajna elleni 
háborújával szemben; felszólítja az összes partnert, különösen az uniós tagjelölt és 
potenciális tagjelölt országokat, hogy igazodjanak a szankciós csomagokhoz;

23. kéri, hogy a szankciók által érintett személyek és szervezetek listáját terjesszék ki az 
uniós piacon még jelen levő orosz vállalkozásokra, például a Lukoilra és a Roszatomra, 
továbbá a kényszerdeportálásokban, az orosz polgárjogi aktivisták és ellenzékiek 
bebörtönzésében, a Luhanszkban, Herszonban, Zaporizzsjában és Donyeckben tartott 
jogellenes „népszavazásokban”, valamint a Krímben és Szevasztopolban tartott 
jogellenes „választásokban” részt vevő személyekre, továbbá az Állami Dumát alkotó 
pártok minden olyan tagjára, akik bármilyen szinten – például regionális vagy 
önkormányzati szinten – megválasztott parlamentekben töltenek be tisztséget, valamint 
az orosz propagandamédia ukránellenes és háborúpárti szólamokat hangoztató tagjaira; 
ugyanakkor sürgeti Ukrajnát, hogy fogadja el az ukrán Magnyickij-törvényt; 
szorgalmazza az Oroszországi Föderációból származó – akár nyers, akár feldolgozott – 
gyémántok közvetlen vagy közvetett behozatalának, vásárlásának vagy átadásának 
betiltását;

24. felszólít a fosszilis tüzelőanyagok és az urán Oroszországból származó importjára 
vonatkozó azonnali és teljes embargóra, valamint az Északi Áramlat 1 és 2 csővezeték 
teljes leállítására annak érdekében, hogy megszüntessék Putyin háborús gépezetének 
uniós pénzből történő finanszírozását; felszólít a Belarusszal szembeni korlátozó 
intézkedések megerősítésére; sürgeti a Tanácsot, hogy a nemzetközi partnerekkel 
együttműködve csökkentse az Oroszországból származó vagy onnan exportált olajra 
vonatkozó árplafont;

25. felszólítja a Bizottságot és az uniós felügyeleti hatóságokat, hogy szorosan kövessék 
nyomon az összes uniós szankció tagállamok általi tényleges és átfogó végrehajtását, és 
lépjenek fel az intézkedések kijátszását célzó gyakorlatokkal szemben, többek között a 
létező kiskapuk bezárásával; elítéli azokat a harmadik országokat, amelyek segítették 
Oroszországot és Belaruszt a kiszabott szankciók megkerülésében, és kéri a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy mérlegeljék az e harmadik országokkal szembeni intézkedések 
meghozatalát;

26. ismételten felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy fokozzák az Oroszországi Föderáció 
nemzetközi elszigetelését, többek között Oroszország nemzetközi szervezetekben és 
testületekben való tagsága tekintetében, és tartózkodjanak attól, hogy az Oroszországi 
Föderáció területén bármilyen hivatalos eseményt rendezzenek, és utasítsanak ki orosz 
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nagyköveteket uniós fővárosokból, csökkentve a Moszkvával fenntartott diplomáciai 
kapcsolatok szintjét;

27. elítéli az ukrajnai zaporizzsjai atomerőmű Oroszország általi jogellenes megszállását, és 
a nukleáris vagy sugárbaleset kockázatának csökkentése érdekében támogatja a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség azon javaslatát, hogy az erőmű körül hozzanak 
létre egy nukleáris biztonsági és védelmi övezetet;

28. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy stratégiailag és proaktívan működjenek együtt a 
hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés, valamint annak megakadályozása érdekében, 
hogy Oroszország beavatkozzon az ukrajnai politikai, választási és egyéb demokratikus 
folyamatokba, különös tekintettel a közvélemény manipulálását és az európai integráció 
aláásását célzó rosszindulatú cselekményekre; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy 
fokozzák a dezinformációval és a demokratikus folyamatok aláásására és a 
megosztottság Ukrajnában való megteremtésére irányuló, bomlasztó kampányokkal 
szembeni rezilienciát;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az 
Európa Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, valamint 
Ukrajna elnökének, kormányának és a Verhovna Radának.


