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Eiropas Parlamenta rezolūcija par gatavošanos ES un Ukrainas samitam
(2023/2509(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

– ņemot vērā 2014. gadā parakstīto Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses1, un tā ietvaros izveidoto 
padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu starp Eiropas Savienību un 
Ukrainu (AA/DCFTA),

– ņemot vērā Ukrainas 2022. gada 28. februārī iesniegto pieteikumu dalībai ES, 
Komisijas 2022. gada17. jūnija paziņojumu “Komisijas atzinums par Ukrainas 
pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā” (COM(2022)0407) un sekojošos Eiropadomes 
2022. gada 23. un 24. jūnija secinājumus,

– ņemot vērā ANO Statūtus, Hāgas konvencijas, Ženēvas konvencijas un to 
papildprotokolus, kā arī Romas statūtus,

– ņemot vērā kopīgo paziņojumu, kas sekoja 2021. gada 12. oktobrī notikušajam ES un 
Ukrainas 23. samitam,

– ņemot vērā Eiropadomes 2022. gada 15. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā Krievijas Federācija kopš 2022. gada 24. februāra īsteno nelikumīgu, neprovocētu 
un nepamatotu agresijas karu pret Ukrainu; tā kā šis agresijas karš ir klajš un 
nepārprotams ANO Statūtu un starptautisko tiesību pamatprincipu pārkāpums; tā kā 
ģeopolitiskā situācija Eiropā ir būtiski mainījusies un tāpēc ES ir jāpieņem drosmīgi un 
visaptveroši politiski, ar drošību saistīti un finanšu lēmumi; tā kā Ukraina ir cietusi no 
Krievijas agresijas, kopš 2013. gada novembrī izcēlās protesti pret toreizējā valsts 
prezidenta lēmumu apturēt ES un Ukrainas Asociācijas nolīguma parakstīšanu;

B. tā kā Krievijas spēki ir veikuši neselektīvus uzbrukumus dzīvojamajiem rajoniem un 
civilajai infrastruktūrai; tā kā jau ir nogalināti tūkstošiem civiliedzīvotāju, to skaitā 
simtiem bērnu, un vēl daudz vairāk ir to, kas ir spīdzināti, vajāti, pārcietuši seksuālus 
uzbrukumus, nolaupīti vai piespiedu kārtā pārvietoti; tā kā šī Krievijas spēku un to 
pilnvaroto necilvēcīgā rīcība ir pilnīga starptautisko humanitāro tiesību ignorēšana; tā 
kā papildus iepriekš notikušajai Krimas pussalas aneksijai Krievija 2022. gada 30. 
septembrī vienpusēji paziņoja par Krievijas daļēji okupēto Ukrainas apgabalu — 
Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas — aneksiju;

C. tā kā Ukrainas politiskā vadība un tās iedzīvotāji ir izrādījuši apbrīnojamu apņēmību 

1 OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.
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saglabāt valsts institūciju un sabiedrisko pakalpojumu darbību, neraugoties uz karu;

D. tā kā 2023. gada 3. februārī Kijivā notiks ES un Ukrainas 24. samits; tā kā šis samits 
būs lieliska iespēja ne tikai apspriest situāciju uz vietas un Ukrainas pašreizējās 
prioritātes, tostarp finansiālo un militāro atbalstu, atbildību par Krievijas kara 
noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un agresijas noziegumu, visas pasaules 
uzmanības vēršanu uz to, kas notiek Ukrainā, ierobežojošos pasākumus, pārtikas 
nodrošinājumu un energoapgādes drošību, bet arī atbilstoši rīkoties, lai Ukraina varētu 
turpināt savus reformu centienus, kas noteikti AA/DCFTA, un īstenot septiņas 
prioritātes, kuras norādītas Komisijas 2022. gada 17. jūnija atzinumā, un darbības, kas 
veicamas, lai pievienotos ES;

E. tā kā ES un Ukrainas Asociācijas nolīgums, kas ir spēkā kopš 2014. gada, jau ir 
palīdzējis būtiski intensificēt politisko dialogu un stiprināt politisko asociāciju un 
ekonomisko integrāciju, kā arī ir pavēris jaunas perspektīvas nozaru sadarbībai;

F. tā kā Padome savos 2022. gada 13. decembra secinājumos par paplašināšanos un 
stabilizācijas un asociācijas procesu aicināja Komisiju sagatavot ceļvedi, kurā tiktu 
izklāstīti turpmākie soļi, lai atvieglotu Ukrainas piekļuvi ES vienotajam tirgum, pilnībā 
izmantojot AA/DCFTA ar Ukrainu potenciālu;

G. tā kā 2022. gada 17. jūnijā Komisija publicēja savu atzinumu par Ukrainas pieteikumu 
dalībai ES un ieteica piešķirt Ukrainai ES kandidātvalsts statusu ar nosacījumu, ka tiks 
veikti konkrētas reformas, piemēram, tiesiskuma jomā un korupcijas apkarošanas jomā; 
tā kā Padome savos 2022. gada 13. decembra secinājumos atgādināja, ka Komisija bija 
aicināta 2023. gadā sava parastā paplašināšanās dokumentu kopuma ietvaros ziņot par 
to nosacījumu izpildi, kuri precizēti Komisijas 2022. gada 17. jūnija atzinumā, un 
pieņēma zināšanai Komisijas nodomu tā vietā 2023. gada pavasarī sniegt atjauninātu 
informāciju;

H. tā kā tam, lai kļūtu par ES dalībvalsti, nav paātrinātas procedūras un pievienošanās 
joprojām ir sarežģīts, uz nopelniem balstīts un strukturēts process, kura virzībai uz 
priekšu ir nepieciešama efektīva reformu īstenošana un ES acquis transponēšana; tā kā 
ikvienas valsts progress virzībā uz pievienošanos tiek izvērtēts, ņemot vērā tās pašas 
nopelnus un panākumus reformu veikšanā; tā kā iepriekš minētais tomēr neizslēdz ātru 
šī procesa sākšanu, tādējādi demonstrējot ES apņemšanos atbalstīt Ukrainu jaunajā 
ģeopolitiskajā kontekstā, ko radījusi Krievijas agresija; tā kā turpmākajā paplašināšanās 
procesā svarīga loma būs ES spējai uzņemt jaunas dalībvalstis;

I. tā kā spēcīga vietējā pašpārvalde ir kļuvusi par Ukrainas demokrātijas stūrakmeni un ir 
svarīgs faktors, kas veicina Ukrainas noturību kara laikā; tā kā tas, ka pašvaldības 
uzņēmušās vietējās atjaunošanas vadību, ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu, ka atjaunošanai 
paredzētie valsts un starptautiskie līdzekļi tiek novirzīti tur, kur tie ir visvairāk 
vajadzīgi,

1. atkārtoti visstingrākajā veidā nosoda Krievijas Federācijas agresijas karu pret Ukrainu, 
kā arī Baltkrievijas iesaistīšanos šajā karā un prasa Krievijai nekavējoties izbeigt visas 
militārās darbības Ukrainā un bez nosacījumiem izvest visus spēkus un militāro 
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aprīkojumu no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas;

2. atkārtoti apliecina savu nelokāmo solidaritāti ar Ukrainas tautu, kas turpina demonstrēt 
apbrīnojamu drosmi un izturību, kopš 2022. gada 24. februāra un pēdējos deviņus gadus 
ilgstošās pret Ukrainu vērstās Krievijas agresijas laikā saskaroties ar nerimstošiem 
draudiem un uzbrukumiem;

3. pilnībā atbalsta Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tās 
starptautiski atzītajās robežās un uzsver, ka šis karš ir nopietns starptautisko tiesību 
pārkāpums; šajā sakarā atkārtoti nosoda to, ka Krievija ir nelikumīgi anektējusi 
Ukrainas apgabalus Donecku, Hersonu, Luhansku un Zaporižju, kā arī Krimas pussalu;

4. uzsver steidzamo nepieciešamību saukt pie atbildības par kara noziegumiem, 
noziegumiem pret cilvēci un agresijas noziegumu, kurus Krievija pastrādājusi pret 
Ukrainu; atkārtoti prasa ES un tās dalībvalstīm uzņemties vadošu lomu un aktīvi 
atbalstīt īpaša tribunāla izveidi, lai izmeklētu Krievijas agresijas noziegumu pret 
Ukrainu un uzturētu apsūdzību par to, kā arī atbalstīt starptautiska kaitējuma reģistra 
izveidi; pauž pilnīgu atbalstu Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) prokurora pašlaik 
veiktajai izmeklēšanai par situāciju Ukrainā un iespējamiem kara noziegumiem un 
noziegumiem pret cilvēci; mudina Ukrainu ratificēt SKT Romas statūtus un to 
grozījumus un oficiāli kļūt par SKT locekli, lai atbalstītu starptautiskos centienus 
noteikt atbildību par smagiem starptautiskiem noziegumiem;

5. turpina aicināt ES iestādes un dalībvalstis, kā arī ES partnerus sniegt Ukrainai visu 
nepieciešamo politisko, militāro, ekonomisko, ar infrastruktūru saistīto, finansiālo un 
humāno atbalstu; sagaida, ka dalībvalstis gaidāmo ES un Ukrainas samitu izmantos, lai 
stiprinātu savu apņemšanos;

6. uzsver pastāvīgo nepieciešamību sniegt humāno palīdzību Ukrainai un aicina ES un 
Ukrainu apspriest to aptuveni astoņu miljonu ukraiņu vajadzības, kuri, bēgot no kara, uz 
laiku ir apmetušies ES dalībvalstīs; šajā sakarā atzinīgi vērtē Pagaidu aizsardzības 
direktīvas2 darbības laika neseno pagarināšanu līdz 2024. gada martam; uzsver 
nepieciešamību prioritāti piešķirt bērnu un sieviešu, jo īpaši grūtnieču, vientuļo vecāku 
un cilvēku tirdzniecībā cietušo personu, stāvoklim, kā arī īstenot kopīgus centienus, lai 
atgrieztu Ukrainā piespiedu kārtā deportētos Ukrainas iedzīvotājus un atkal apvienotu 
no Ukrainas piespiedu kārtā adoptēto bērnu ģimenes;

7. aicina dalībvalstis palielināt un paātrināt militāro palīdzību Ukrainai, it īpaši ieroču 
piegādi, reaģējot uz skaidri noteiktām vajadzībām; pauž atbalstu nesenajiem lēmumiem 
apgādāt Ukrainu ar moderniem kājnieku kaujas transportlīdzekļiem, 
bruņutransportieriem, pretgaisa aizsardzības sistēmu un attiecīgo munīciju un mudina 
dalībvalstis paātrināt militārā atbalsta sniegšanu un militārā aprīkojuma piegādi 
Ukrainai; atzinīgi vērtē vairāku ES dalībvalstu, ASV un Apvienotās Karalistes valdības 
lēmumu piegādāt Ukrainai modernus kaujas pamattankus; uzstāj, ka nekavējoties jāsāk 

2 Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001. gada 20. jūlijs) par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu 
masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu 
pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas (OV L 212, 7.8.2001., 12. lpp.)
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Ukrainas apkalpju apmācība šo tanku vadīšanā;

8. aicina dalībvalstis atbalstīt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska iesniegtos desmit 
miera priekšlikumus;

9. atbalsta militārās palīdzības misijas izveidi Ukrainas bruņoto spēku apmācīšanai ES 
teritorijā; atzīst pašreizējo darbu, ko veic ES padomdevēja misija civilās drošības 
sektora reformai Ukrainā, un atzinīgi vērtē tās pilnvaru neseno pielāgošanu ar mērķi 
atbalstīt Ukrainas iestādes, lai tās varētu atvieglot visu to starptautisko noziegumu 
izmeklēšanu, kurus pret Ukrainu vērstā Krievijas agresijas kara kontekstā pastrādājuši 
Krievijas bruņotie spēki un algotņi, kā arī atvieglot apsūdzības uzturēšanu par šiem 
noziegumiem;

10. atzinīgi vērtē to, ka 2023. gada 16. janvārī tika parakstīts saprašanās memorands un 
aizdevumu mehānisma nolīgums par līdz šim nepieredzētu atbalsta paketi Ukrainai 
18 miljardu EUR apmērā 2023. gadā, ko paredzēts nodrošināt ar instrumenta 
“Makrofinansiālā palīdzība plus” palīdzību, un atzinīgi vērtē atbalsta paketes pirmās 
daļas ātro izmaksu 2023. gada 17. janvārī; uzsver, ka ir svarīgi pastāvīgi un ātri pildīt 
saistības attiecībā uz finansiālo un tehnisko palīdzību, lai nodrošinātu Ukrainas 
makroekonomisko stabilitāti, atjaunotu kritisko infrastruktūru un uzturētu būtiskus 
sabiedriskos pakalpojumus, jo īpaši, ņemot vērā nepārtrauktos Krievijas uzbrukumus 
civilajai infrastruktūrai, kuri apdraud ievērojamu skaitu Ukrainas iedzīvotāju, kas var 
zaudēt piekļuvi tādiem pamatpakalpojumiem kā ūdens, apkure un elektroenerģija; 
uzsver, ka ES sniegtā un cita starptautiskā finansiālā palīdzība ir jāizmanto atbildīgi, 
pārredzami un efektīvi un ka ir svarīgi no jauna izveidot Ukrainas publiskā iepirkuma 
sistēmu, pilnībā atjaunojot sistēmu ProZorro;

11. prasa izmantot gaidāmo ES un Ukrainas samitu, lai par prioritāti noteiktu 
nepieciešamību pēc visaptveroša ES atveseļošanas pasākumu kopuma Ukrainai, kurā 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš tūlītējai vidēja termiņa un ilgtermiņa palīdzībai, 
atjaunošanai, atveseļošanai un turpmākam atbalstam, lai stiprinātu ekonomikas 
izaugsmi, tiklīdz karš būs beidzies; atgādina, ka atveseļošanas pasākumu kopums būtu 
kopīgi jāpārvalda ES, starptautiskām finanšu iestādēm un līdzīgi domājošiem 
partneriem; iesaka Ukrainas vietējās pašpārvaldes pārstāvjiem piedalīties atveseļošanas 
pasākumu izstrādē; iesaka izveidot skaidru un pārredzamu mehānismu Ukrainas 
pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanai svarīgākajos lēmumu pieņemšanas procesos un 
aicina arī turpmāk atbalstīt pilsonisko sabiedrību; uzsver vides un pārredzamības 
nosacījumu nozīmi atjaunošanas centienos; uzstāj, ka Ukrainas attīstības un 
atjaunošanas laikā ir jāīsteno svarīgākās vides jomas reformas, kā arī jāievieš efektīvi 
vides aizsardzības pasākumi; prasa atveseļošanas pasākumu kopumu atbalstīt ar 
nepieciešamo ES budžeta kapacitāti;

12. atkārtoti aicina noteikt pienācīgu juridisko pamatu, kas ļautu Ukrainas atjaunošanas 
finansēšanai izmantot iesaldētos Krievijas Centrālās bankas un Krievijas oligarhu 
aktīvus; atbalsta īpašas starptautiskas uzraudzības misijas izveidi, lai reģistrētu pret 
Ukrainu vērstās Krievijas agresijas ietekmi uz vidi nolūkā radīt pamatu īpašas 
kompensācijas saņemšanai no Krievijas;
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13. atzinīgi vērtē Eiropadomes lēmumu piešķirt Ukrainai ES kandidātvalsts statusu; uzsver, 
ka pievienošanās ES ir jāveic saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu, 
pamatojoties uz attiecīgo procedūru ievērošanu un ar nosacījumu, ka ir izpildīti 
noteiktie kritēriji, jo īpaši tā sauktie Kopenhāgenas kritēriji dalībai ES, un tas joprojām 
ir uz nopelniem balstīts process, kurā ir jāpieņem un jāīsteno attiecīgas reformas, jo 
īpaši demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību, pamatbrīvību, tirgus ekonomikas un ES 
acquis īstenošanas jomā;

14. atkārtoti apstiprina savu apņemšanos attiecībā uz Ukrainas dalību Eiropas Savienībā; 
uzskata, ka tas ir ģeostratēģisks ieguldījums vienotā un spēcīgā Eiropā; atkārtoti norāda, 
ka Ukrainas pieteikums dalībai ES ir līderības, apņēmības un redzējuma demonstrēšana 
pašreizējā brutālā Krievijas agresijas kara kontekstā un skaidrs politisks vēstījums — 
Ukraina ir neatgriezeniski izvēlējusies Eiropas ceļu —, ko atbalstīs tās Eiropas partneri;

15. atzinīgi vērtē Ukrainas tautas vēlmi tuvināties Eiropai, tāpēc mudina Ukrainas politiskos 
līderus un iestādes izmantot šo impulsu un enerģiski īstenot ar ES saistīto reformu 
programmu, ņemot vērā prioritātes, kuras Komisija norādījusi savā atzinumā par 
Ukrainas pieteikumu dalībai ES;

16. aicina Ukrainas iestādes nepārprotami apliecināt politisko apņēmību rīkoties saistībā ar 
savas tautas vēlmi tuvināties Eiropai un, veicot nozīmīgas reformas, panākt būtiski 
lielāku progresu, lai pēc iespējas ātrāk efektīvi izpildītu kritērijus dalībai ES; šajā 
sakarībā uzsver, ka ir jāaizsargā visu korupcijas apkarošanas iestāžu neatkarība, 
jāstiprina mediju brīvība, tiesu iestāžu efektivitāte un pārskatatbildība, jānovērš trūkumi 
tiesībaizsardzības iestāžu darbībā un jānodrošina politiskais un partiju plurālisms gan 
Ukrainas parlamentā, gan ārpus tā; aicina Ukrainu atturēties no tādu tiesību aktu 
pieņemšanas, kas nav savienojami ar ES acquis vai apdraud sasniegumus reformu 
procesā un cīņā pret korupciju;

17. aicina tos, kas piedalīsies gaidāmajā ES un Ukrainas samitā, strādāt pie tā, lai sāktu 
pievienošanās sarunas, un atbalstīt ceļvedi, kurā izklāstīti turpmākie pasākumi, lai 
Ukraina varētu pievienoties ES vienotajam tirgum, galveno uzmanību pievēršot tam, lai 
jau procesa sākumā nodrošinātu taustāmus ieguvumus Ukrainas sabiedrībai un 
iedzīvotājiem, izmantojot pakāpenisku pieeju; aicina Komisiju nākt klajā ar drosmīgu 
un vērienīgu plānu šīm sarunām un Ukrainas ātrai un pakāpeniskai integrācijai ES 
politikās un programmās, to papildinot ar ceļvedi katram procesa posmam; aicina 
nodrošināt inovatīvu, papildinošu un elastīgu mijiedarbību starp notiekošo darbu pie 
spēkā esošā asociācijas nolīguma īstenošanas un pievienošanās sarunu procesu;

18. atzinīgi vērtē Ukrainas ievērojamo progresu attiecībā uz pieskaņošanos ES vienotajam 
tirgum un aicina ātri pieņemt prioritāro rīcības plānu ES un Ukrainas DCFTA 
pastiprinātai īstenošanai 2023.–2024. gadā; aicina pagarināt Regulas (ES) 2022/870 par 
tirdzniecības pagaidu liberalizāciju3 piemērošanu, kā arī steidzami pārskatīt iespējamos 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/870 (2022. gada 30. maijs) par pagaidu tirdzniecības 
liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem 
piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (OV L 152, 3.6.2022., 103. lpp.).
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turpmākos transporta liberalizācijas pasākumus;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt stratēģisko komunikāciju un sniegt attiecīgu 
informāciju par paplašināšanās abpusējiem ieguvumiem un iespējām gan Ukrainā, gan 
dalībvalstīs, lai vēl vairāk palielinātu atbalstu un uzlabotu izpratni par pievienošanās 
procesu; aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot ES finansējuma pamanāmību un tā 
taustāmos rezultātus Ukrainā; uzstāj, ka Ukrainas pilsoniskajai sabiedrībai un ES ir 
aktīvi jāpiedalās šo mērķu īstenošanā;

20. aicina stiprināt reģionālo sadarbību un reformu pieredzes apmaiņu starp partnervalstīm, 
kas cenšas vai nu panākt ciešāku sadarbību ar ES, vai pievienoties tai, un šajā saistībā 
pamatoties uz Austrumu partnerības pieredzi;

21. aicina ES iestādes paplašināt Ukrainas amatpersonu iespējas pētīt un novērot ES iestāžu 
darbu; mudina rīkot divpusējas parlamentārās sanāksmes starp dalībvalstu un Ukrainas 
parlamentiem; aicina ES un dalībvalstis arī turpmāk nodrošināt izglītības iespējas cita 
starpā Ukrainas jauniešiem, ierēdņiem un diplomātiem; aicina sākt procedūras 
Austrumu partnerības Publiskās pārvaldes akadēmijas izveidei;

22. aicina dalībvalstis pēc iespējas drīzāk pieņemt desmito sankciju kopumu pret Krieviju 
un proaktīvi iesniegt priekšlikumus turpmākai sankciju izstrādei, iekļaujot jaunas 
nozares un personas; mudina visas dalībvalstis arī turpmāk izrādīt vienotību attiecībā uz 
Krievijas karu pret Ukrainu; aicina visus partnerus, jo īpaši ES kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis, pievienoties sankciju kopumu īstenošanai;

23. aicina paplašināt to personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecas sankcijas, tajā 
iekļaujot Krievijas uzņēmumus, kas joprojām darbojas ES tirgos, piemēram, Lukoil un 
Rosatom, un tos, kas ir iesaistīti piespiedu deportācijās, Krievijas pilsonisko aktīvistu un 
politiskās opozīcijas biedru nelikumīgā ieslodzīšanā, nelikumīgajos “referendumos” 
Luhanskā, Hersonā, Zaporižjā un Doneckā un nelikumīgajās “vēlēšanās” Krimā un 
Sevastopolē, kā arī visus Valsts domes partiju locekļus, kas ieņem amatus vēlētos 
parlamentos visos līmeņos, tostarp reģionālā un pašvaldību līmenī, un Krievijas 
propagandas plašsaziņas līdzekļu locekļus, kas izplata pret Ukrainu vērstus un karu 
atbalstošus vēstījumus; vienlaikus mudina Ukrainu pieņemt Ukrainas Magņitska 
likumu; aicina aizliegt Krievijas Federācijas izcelsmes dimantu tiešu vai netiešu 
importu, pirkšanu vai nodošanu neapstrādātā vai apstrādātā veidā;

24. atkārtoti aicina nekavējoties noteikt pilnīgu embargo Krievijas fosilā kurināmā un urāna 
importam un pilnībā atteikties no Nord Stream 1 un Nord Stream 2 cauruļvadiem, lai 
pārtrauktu finansēt Putina kara mašīnu ar ES līdzekļiem; aicina pastiprināt 
ierobežojošos pasākumus pret Baltkrieviju; mudina Padomi sadarbībā ar 
starptautiskajiem partneriem samazināt cenu griestus naftai, kuras izcelsme ir Krievijā 
vai kura tiek eksportēta no Krievijas;

25. aicina Komisiju un ES uzraudzības iestādes cieši uzraudzīt visu ES sankciju efektīvu un 
visaptverošu īstenošanu dalībvalstīs un novērst jebkādu apiešanas praksi, tostarp 
novēršot esošās nepilnības; nosoda tās trešās valstis, kas ir palīdzējušas Krievijai un 
Baltkrievijai apiet noteiktās sankcijas, un aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt 
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pasākumus pret šīm trešām valstīm;

26. atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis rīkoties, lai pastiprinātu Krievijas Federācijas 
visaptverošu starptautisku izolāciju, tostarp attiecībā uz Krievijas dalību starptautiskās 
organizācijās un struktūrās, atturēties no jebkuru oficiālu pasākumu rīkošanas Krievijas 
Federācijas teritorijā un izraidīt no ES dalībvalstu galvaspilsētām Krievijas vēstniekus, 
samazinot ar Maskavu īstenoto diplomātisko attiecību līmeni;

27. nosoda Krievijas veikto Ukrainas Zaporižjas kodolelektrostacijas nelikumīgo 
sagrābšanu un kodolincidenta vai radioloģiska incidenta riska mazināšanas nolūkā 
atbalsta Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras priekšlikumu izveidot ap to 
kodoldrošuma un kodoldrošības aizsardzības zonu;

28. aicina ES un tās dalībvalstis strādāt stratēģiski — proaktīvi vērsties pret hibrīddraudiem 
un novērst Krievijas iejaukšanos politiskajos, vēlēšanu un citos demokrātiskajos 
procesos Ukrainā un ārpus tās, jo īpaši ļaunprātīgas darbības, kuru mērķis ir manipulēt 
sabiedrisko domu un apdraudēt Eiropas integrāciju; aicina ES un tās dalībvalstis 
palielināt noturību pret dezinformāciju un disruptīvām kampaņām, kuru mērķis ir 
apdraudēt demokrātiskos procesus un radīt šķelšanos Ukrainā;

29. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, kā arī 
Ukrainas prezidentam, valdībai un Augstākajai radai.


