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Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereiding van de top EU-Oekraïne
(2023/2509(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne,

– gezien de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, 
en Oekraïne, anderzijds1, en de bijbehorende diepe en brede vrijhandelsruimte tussen de 
EU en Oekraïne, die in 2014 werd ondertekend (AA/DCFTA),

– gezien het verzoek van Oekraïne om toetreding tot de EU van 28 februari 2022, de 
mededeling van de Commissie “Advies van de Commissie over het verzoek van 
Oekraïne om toetreding tot de Europese Unie” (COM(2022)0407) van 17 juni 2022, en 
de daaropvolgende conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 juni 2022,

– gezien het VN-Handvest, de Verdragen van Den Haag, de Verdragen van Genève en de 
aanvullende protocollen daarbij, en het Statuut van Rome,

– gezien de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van de 23e top EU-Oekraïne van 
12 oktober 2021,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 15 december 2022,

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

A. overwegende dat de Russische Federatie sinds 24 februari 2022 een illegale, niet-
uitgelokte en niet-gerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne voert; overwegende 
dat deze aanvalsoorlog een schaamteloze en flagrante schending van het VN-Handvest 
en van de fundamentele beginselen van het internationaal recht vormt; overwegende dat 
de geopolitieke situatie in Europa fundamenteel veranderd is, en dat de EU hierom 
doortastende, moedige en omvattende politieke, veiligheids- en financiële besluiten 
moet nemen; overwegende dat Oekraïne al sinds het uitbreken van de protesten in 
november 2013 tegen het besluit van de toenmalige president om de ondertekening van 
de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne op te schorten, gebukt gaat onder 
Russische agressie;

B. overwegende dat Russische troepen sindsdien willekeurige aanvallen uitvoeren op 
woongebieden en civiele infrastructuur; overwegende dat er reeds duizenden burgers, 
waaronder honderden kinderen, zijn gedood en dat nog veel meer mensen gefolterd, 
geïntimideerd, seksueel misbruikt of ontvoerd zijn of gedwongen ontheemd zijn 
geraakt; overwegende dat dit onmenselijke gedrag van de Russische strijdkrachten en 
gelieerde groeperingen compleet indruist tegen het internationaal humanitair recht; 
overwegende dat Rusland op 30 september 2022 eenzijdig de annexatie van de 
gedeeltelijk door Rusland bezette Oekraïense regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk en 

1 PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3.
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Zaporizja heeft uitgeroepen, nadat het eerder de Krim al had geannexeerd;

C. overwegende dat de politieke leiders en de bevolking van Oekraïne een opmerkelijke 
vastberadenheid aan de dag hebben gelegd om de werking van overheidsinstellingen en 
overheidsdiensten te waarborgen, ondanks de oorlog;

D. overwegende dat op 3 februari 2023 de 24e top EU-Oekraïne zal plaatsvinden in Kyiv; 
overwegende dat deze top een uitgelezen kans biedt om niet alleen de situatie ter plaatse 
en de huidige prioriteiten van Oekraïne te bespreken, waaronder financiële en militaire 
steun, verantwoordingsplicht in verband met Russische oorlogsmisdaden, misdaden 
tegen de menselijkheid en het misdrijf agressie, wereldwijde outreach, beperkende 
maatregelen en voedsel- en energiezekerheid, maar ook om maatregelen te nemen die 
nodig zijn om Oekraïne in staat te stellen verder te gaan met het doorvoeren van 
hervormingen, zoals neergelegd in de AA/DCFTA, en om vooruitgang te boeken wat 
betreft de zeven prioriteiten die de Commissie noemt in haar advies van 17 juni 2022 en 
het vervullen van de voorwaarden voor EU-lidmaatschap;

E. overwegende dat de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, die sinds 2014 
van kracht is, reeds heeft geleid tot een aanzienlijke intensivering van de politieke 
dialoog en tot versterking van de politieke associatie en economische integratie, en 
nieuwe perspectieven voor sectorale samenwerking heeft gecreëerd;

F. overwegende dat de Raad de Commissie in zijn conclusies van 13 december 2022 over 
uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces heeft gevraagd een routekaart op te 
stellen met de volgende stappen om de toegang van Oekraïne tot de interne markt van 
de EU te vergemakkelijken met gebruikmaking van het volledige potentieel van de 
AO/DCFTA met Oekraïne;

G. overwegende dat de Commissie op 17 juni 2022 haar advies over het verzoek van 
Oekraïne om toetreding tot de EU heeft gepubliceerd, waarin zij de aanbeveling deed 
Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU toe te kennen mits het land 
bepaalde hervormingen zou doorvoeren, onder meer met betrekking tot de rechtsstaat en 
de bestrijding van corruptie; overwegende dat de Raad er in zijn conclusies van 13 
december 2022 aan heeft herinnerd dat de Commissie is verzocht om in 2023, in het 
kader van haar periodieke uitbreidingspakket, verslag uit te brengen over de vervulling 
van de voorwaarden die worden gesteld in het advies van de Commissie van 17 juni 
2022, en dat de Raad nota heeft genomen van het voornemen van de Commissie om in 
het voorjaar van 2023 een update te verstrekken;

H. overwegende dat er geen sneltraject is voor het EU-lidmaatschap en dat toetreding tot 
de EU alleen kan plaatsvinden via een complex en gestructureerd proces en op basis van 
de prestaties van het land, waarbij als voorwaarde geldt dat er daadwerkelijk 
hervormingen worden doorgevoerd en het EU-acquis wordt omgezet; overwegende dat 
de vorderingen van elk land op weg naar toetreding worden beoordeeld op grond van de 
prestaties van het betreffende land zelf en het hervormingsproces in het betreffende 
land; overwegende dat het proces desondanks toch snel van start kan gaan, om aan te 
tonen dat de EU in de nieuwe geopolitieke context die is ontstaan door de Russische 
agressie, schouder aan schouder met Oekraïne staat; overwegende dat het vermogen van 
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de EU om nieuwe lidstaten op te nemen bij toekomstige toetredingen een belangrijke rol 
zal spelen;

I. overwegende dat sterk lokaal zelfbestuur een belangrijke pijler van de Oekraïense 
democratie is geworden en in belangrijke mate bijdraagt aan de veerkracht van Oekraïne 
tijdens de oorlog; overwegende dat het belangrijk is dat het de gemeenten zijn die de 
bestuurstaken uitvoeren bij lokale wederopbouw, omdat er op die manier voor gezorgd 
kan worden dat nationale of internationale financiële middelen die bestemd zijn voor 
wederopbouw op die plekken terechtkomen waar zij het hardst nodig zijn;

1. veroordeelt nogmaals in de krachtigst mogelijke bewoordingen de aanvalsoorlog van de 
Russische Federatie tegen Oekraïne, alsook de betrokkenheid van Belarus bij deze 
oorlog, en eist dat Rusland onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne stopzet en 
alle strijdkrachten en al het militair materieel onvoorwaardelijk terugtrekt van het 
gehele internationaal erkende grondgebied van Oekraïne;

2. bevestigt opnieuw zijn onwrikbare solidariteit met de bevolking van Oekraïne, die nog 
altijd blijk geeft van een opmerkelijke moed en veerkracht tegenover de aanhoudende 
dreigingen en aanvallen die op 24 februari 2022 zijn begonnen, en tegenover de 
Russische agressie tegen Oekraïne van de afgelopen negen jaar;

3. steunt de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen 
zijn internationaal erkende grenzen ten volle, en benadrukt dat deze oorlog een ernstige 
schending van het internationaal recht vormt; veroordeelt in dit verband nogmaals de 
illegale annexatie door Rusland van de Oekraïense regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk 
en Zaporizja en van het schiereiland de Krim;

4. wijst erop dat het dringend noodzakelijk is dat verantwoording wordt afgelegd voor alle 
oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en daden van agressie tegen 
Oekraïne, gepleegd door Rusland; roept de EU en haar lidstaten nogmaals op om een 
leidende rol te spelen en actief steun te verlenen aan de oprichting van een speciaal 
tribunaal dat belast wordt met het onderzoek naar en de vervolging van het door 
Rusland begane misdrijf agressie tegen Oekraïne, en aan de oprichting van een 
internationaal schaderegister; spreekt zijn volledige steun uit voor het lopende 
onderzoek van de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) naar de situatie in 
Oekraïne en vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid; verzoekt 
Oekraïne met klem het Statuut van Rome inzake het ICC en de wijzigingen daarvan te 
ratificeren en formeel lid te worden van het ICC om de inspanningen van de 
internationale gemeenschap inzake het afleggen van verantwoording voor ernstige 
misdrijven naar internationaal recht te ondersteunen;

5. blijft er bij de EU-instellingen en -lidstaten en de partners van de EU op aandringen 
Oekraïne alle nodige politieke, militaire, economische, infrastructurele, financiële en 
humanitaire steun te verlenen; verwacht van de lidstaten dat zij de komende top EU-
Oekraïne gebruiken om hun engagement te versterken;

6. onderstreept dat Oekraïne humanitaire hulp moet blijven krijgen en verzoekt de EU en 
Oekraïne de behoeften te bespreken van de ongeveer 8 miljoen Oekraïners die de oorlog 
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zijn ontvlucht en tijdelijk in de EU-lidstaten verblijven; is in dit kader ingenomen met 
de recente verlenging van de richtlijn tijdelijke bescherming2 tot maart 2024; 
onderstreept dat prioriteit moet worden gegeven aan de situatie van kinderen en 
vrouwen, met name van zwangere vrouwen, alleenstaande ouders en slachtoffers van 
mensenhandel, en dat er gezamenlijke inspanningen moeten worden geleverd om 
gedeporteerde Oekraïners in staat te stellen naar hun land terug te keren en Oekraïense 
kinderen die gedwongen ter adoptie zijn gegeven met hun eigen familieleden te 
herenigen;

7. verzoekt de lidstaten om sneller en meer militaire steun aan Oekraïne te verstrekken, 
met name in de vorm van wapenleveranties, omdat daar dringend behoefte aan is; 
spreekt zijn steun uit voor de zeer recente besluiten om Oekraïne te voorzien van 
moderne infanteriegevechtsvoertuigen, gepantserde personeelsvoertuigen, 
luchtafweersystemen en bijbehorende munitie, en dringt er bij de lidstaten op aan de 
levering van militaire steun en militair materieel aan Oekraïne te versnellen; is 
ingenomen met het besluit van een aantal regeringen van EU-lidstaten en de regeringen 
van de VS en het VK om moderne gevechtstanks aan Oekraïne te leveren; dringt erop 
aan dat er ook onverwijld Oekraïense soldaten worden opgeleid om deze tanks te 
bedienen;

8. verzoekt de lidstaten om de tien vredesvoorstellen van de Oekraïense president 
Volodymyr Zelensky te steunen;

9. steunt de oprichting van de militaire bijstandsmissie om de Oekraïense strijdkrachten op 
EU-grondgebied op te leiden; neemt nota van de huidige werkzaamheden van de 
adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector 
in Oekraïne en is ingenomen met de recente aanpassing van het mandaat ervan, bedoeld 
om de Oekraïense autoriteiten te ondersteunen bij het onderzoek naar misdrijven naar 
internationaal recht die tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne door 
Russische strijdkrachten en huurlingen zijn gepleegd en bij de vervolging van de daders 
ervan;

10. is ingenomen met de ondertekening op 16 januari 2023 van het memorandum van 
overeenstemming en de leningsovereenkomst voor het ongekend omvangrijke 
steunpakket van 18 miljard EUR voor Oekraïne in 2023 via het instrument voor 
macrofinanciële bijstand plus, alsook met de snelle uitbetaling van de eerste tranche op 
17 januari 2023; benadrukt dat het belangrijk is om de verbintenissen inzake financiële 
en technische bijstand vlot na te komen en deze ook te blijven nakomen met het oog op 
het waarborgen van de macro-economische stabiliteit van Oekraïne, het herstel van 
kritieke infrastructuur en de instandhouding van essentiële openbare diensten, met name 
gezien het feit dat de Russische troepen aanvallen blijven uitvoeren op civiele 
infrastructuur, waardoor vele Oekraïense burgers het gevaar lopen de toegang tot 
basisvoorzieningen zoals water, verwarming en elektriciteit te verliezen; benadrukt dat 

2 Richtlĳn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tĳdelĳke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een 
evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de 
opvang van deze personen (PB L 212 van 7.8.2001, blz. 12).
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de Europese steun en andere internationale financiële bijstand op verantwoorde, 
transparante en efficiënte wijze ingezet moet worden en vindt het tevens van belang dat 
het Oekraïense systeem voor overheidsopdrachten, het ProZorro-systeem, weer volledig 
in gebruik wordt genomen;

11. dringt erop aan dat de komende top EU-Oekraïne wordt benut om het accent te leggen 
op de noodzaak van een omvattend herstelpakket van de EU voor Oekraïne, dat gericht 
moet zijn op de verlening van onmiddellijke, middellange- en langetermijnhulp aan en 
wederopbouw en herstel van het land, alsook op de verlening van aanvullende steun om 
de groei van de economie na afloop van de oorlog te versterken; herinnert eraan dat het 
herstelpakket gezamenlijk beheerd moet worden door de EU, internationale financiële 
instellingen en gelijkgestemde partners; pleit ervoor dat vertegenwoordigers van het 
Oekraïense lokale zelfbestuur meedenken over het opstellen van herstelmaatregelen; 
pleit ervoor dat er een duidelijk en transparant mechanisme wordt ingesteld om de 
betrokkenheid van het Oekraïense maatschappelijk middenveld bij belangrijke 
besluitvormingsprocessen te bevorderen, en roept op tot voortzetting van de steun aan 
het maatschappelijk middenveld; wijst erop dat het belangrijk is dat er in het kader van 
de wederopbouw van het land ook aan bepaalde criteria inzake milieu en transparantie 
voldaan wordt; vindt het zeer belangrijk dat er tijdens de ontwikkeling en reconstructie 
van Oekraïne voorzien wordt in doeltreffende waarborgen voor de bescherming van het 
milieu en dat de belangrijkste milieuhervormingen doorgevoerd worden; pleit ervoor 
het herstelpakket te ondersteunen met de nodige begrotingscapaciteit op EU-niveau;

12. herhaalt zijn oproep om een passende rechtsgrondslag vast te stellen om het mogelijk te 
maken de bevroren activa van de Russische centrale bank en activa van Russische 
oligarchen te gebruiken voor het financieren van de wederopbouw van Oekraïne; is er 
voorstander van dat er een bijzondere internationale waarnemingsmissie wordt ingesteld 
om de milieugevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne in kaart te brengen, om 
de basis te leggen voor het verkrijgen van compensatie van Rusland voor milieuschade;

13. is ingenomen met het besluit van de Europese Raad om Oekraïne de status van 
kandidaat-lidstaat van de EU toe te kennen; benadrukt dat toetreding van Oekraïne tot 
de EU onderworpen is aan artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 
waarbij de in dit kader geldende procedures gevolgd moeten worden en aan de voor het 
lidmaatschap geldende criteria moet worden voldaan, met name de zogeheten criteria 
van Kopenhagen voor EU-lidmaatschap, en benadrukt dat het hierbij gaat om een op 
verdiensten gebaseerd proces, in het kader waarvan bepaalde belangrijke hervormingen 
moeten worden vastgesteld en doorgevoerd, met name op het gebied van democratie, de 
rechtsstaat, de mensenrechten, de markteconomie en de tenuitvoerlegging van het EU-
acquis;

14. deelt nogmaals mee het verzoek van Oekraïne om lidmaatschap van de Europese Unie 
te steunen; ziet een EU-lidmaatschap van Oekraïne als een geostrategische investering 
in een verenigd en sterk Europa; wijst er nogmaals op dat het verzoek van Oekraïne om 
EU-lidmaatschap in de huidige context van de wrede Russische aanvalsoorlog getuigt 
van leiderschap, vastberadenheid en visie, en de duidelijke politieke boodschap afgeeft 
dat Oekraïne onherroepelijk heeft gekozen voor een Europees traject, en wijst erop dat 
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de Europese partners dit traject zullen steunen;

15. is verheugd over de Europese ambities van de Oekraïense bevolking en spoort de 
politieke leiders en autoriteiten van Oekraïne derhalve aan om van deze dynamiek 
gebruik te maken en op daadkrachtige wijze uitvoering te geven aan de EU-gerelateerde 
hervormingsagenda en daarbij rekening te houden met de prioriteiten die de Commissie 
heeft genoemd in haar advies over het verzoek van Oekraïne om toetreding tot de EU;

16. verzoekt de Oekraïense autoriteiten ondubbelzinnig blijk te geven van hun politieke 
vastberadenheid om de Europese aspiraties van de Oekraïense bevolking te 
verwezenlijken en er in dat kader voor te zorgen dat er flinke vooruitgang wordt 
geboekt wat betreft de noodzakelijke substantiële hervormingen, zodat zo spoedig 
mogelijk voldaan wordt aan de criteria voor EU-lidmaatschap; wijst in dit verband op 
de noodzaak om de onafhankelijkheid van alle instanties die zich bezighouden met 
corruptiebestrijding te beschermen, de efficiëntie en verantwoordingsplicht van de 
rechterlijke macht te versterken, de tekortkomingen wat betreft de werking van 
wetshandhavingsinstanties aan te pakken en politiek en partijpluralisme binnen en 
buiten het Oekraïense parlement te waarborgen; roept Oekraïne op geen wetgeving aan 
te nemen die niet verenigbaar is met het EU-acquis of die de resultaten van het 
hervormingsproces en de strijd tegen corruptie ondergraaft;

17. verzoekt alle partijen die deelnemen aan de komende top EU-Oekraïne om toe te 
werken naar de start van toetredingsonderhandelingen en zich in te zetten voor de 
totstandkoming van een routekaart met de stappen die door Oekraïne moeten worden 
gezet om tot de interne markt van de EU te kunnen toetreden, waarbij de focus erop 
gericht moet zijn om reeds vanaf het begin van het proces concrete voordelen voor de 
Oekraïense samenleving en burgers te genereren en waarbij een stapsgewijze aanpak 
moet worden gevolgd; roept de Commissie op om met een doortastend en ambitieus 
plan voor deze onderhandelingen te komen, met het oog op de snelle en stapsgewijze 
integratie van Oekraïne in het beleid en de programma’s van de EU, vergezeld van een 
routekaart waarin iedere stap van dit proces wordt beschreven; dringt erop aan dat de 
lopende werkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging van de geldende 
associatieovereenkomst en de werkzaamheden die gericht zijn op de 
toetredingsonderhandelingen op innovatieve en flexibele wijze op elkaar worden 
afgestemd en elkaar aanvullen;

18. is ingenomen met de aanzienlijke vooruitgang die Oekraïne heeft geboekt wat betreft de 
afstemming op de interne markt van de EU, en dringt erop aan dat het prioritaire 
actieplan ter verbetering van de tenuitvoerlegging van de DCFTA EU-Oekraïne (2023-
2024) snel wordt goedgekeurd; verzoekt om verlenging van Verordening (EU) 
2022/870 inzake tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen3 en om evaluatie, op korte 
termijn, van mogelijke verdere liberaliseringsmaatregelen;

3 Verordening (EU) 2022/870 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 inzake tijdelijke 
handelsliberaliseringsmaatregelen bovenop de handelsconcessies die op Oekraïense producten van toepassing 
zijn krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (PB L 152 van 3.6.2022, blz. 103).
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19. verzoekt de Commissie en de lidstaten om meer te doen op het gebied van strategische 
communicatie, en zowel in Oekraïne als in de lidstaten nuttige informatie te verstrekken 
over de voordelen en kansen die uitbreiding zowel Oekraïne als de lidstaten zou bieden, 
om het draagvlak voor toetreding en het inzicht van de burgers in het toetredingsproces 
te vergroten; verzoekt de Commissie en de lidstaten om meer zichtbaarheid te geven aan 
de EU-financiering ten behoeve van Oekraïne en aan hetgeen daarmee wordt bereikt; 
vindt het belangrijk dat Oekraïense maatschappelijke organisaties en de EU een actieve 
rol spelen bij het verwezenlijken van de doelstellingen;

20. dringt erop aan dat er op regionaal niveau meer wordt samengewerkt en dat er meer 
ervaringen op het gebied van hervormingen worden uitgewisseld door de partnerlanden 
die nauwer met de EU willen samenwerken of die streven naar EU-lidmaatschap, 
waarbij voortgebouwd kan worden op de ervaringen die zijn opgedaan in het kader van 
het Oostelijk Partnerschap;

21. roept de EU-instellingen op om Oekraïense ambtenaren meer mogelijkheden te bieden 
om de werkzaamheden van de EU-instellingen te bestuderen en observeren; pleit ervoor 
dat er bilaterale parlementaire vergaderingen worden georganiseerd van de parlementen 
van de lidstaten en het parlement van Oekraïne; verzoekt de EU en de lidstaten om 
Oekraïense jongeren, ambtenaren, diplomaten e.a. onderwijskansen te blijven bieden; 
pleit ervoor dat de procedures voor de oprichting van de Academie voor openbaar 
bestuur voor het Oostelijk Partnerschap in gang worden gezet;

22. verzoekt de lidstaten zo spoedig mogelijk het tiende sanctiepakket tegen Rusland goed 
te keuren en proactief voorstellen in te dienen voor de verdere ontwikkeling van 
sancties in die zin dat er nieuwe sectoren en personen onder de sancties komen te 
vallen; spoort alle lidstaten aan om eensgezindheid te blijven tonen ten aanzien van de 
oorlog van Rusland tegen Oekraïne; verzoekt alle partners, in het bijzonder de 
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de EU, zich bij de 
sanctiepakketten aan te sluiten;

23. roept op om de lijst van personen en entiteiten op wie de sancties van toepassing zijn, 
aan te vullen met Russische ondernemingen die nog op de EU-markten opereren, zoals 
Lukoil en Rosatom, en personen die betrokken zijn bij gedwongen deportaties, illegale 
opsluiting van Russische burgeractivisten en leden van de politieke oppositie, de 
illegale “referenda” in Loehansk, Cherson, Zaporizja en Donetsk, en de illegale 
“verkiezingen” op de Krim en in Sebastopol, alsmede alle leden van de partijen in de 
Doema die een functie bekleden in een gekozen parlement op welk niveau dan ook, met 
inbegrip van het regionale en het gemeentelijke niveau, en de leden van de Russische 
media die propaganda verspreiden en anti-Oekraïense en oorlogszuchtige meningen 
uiten; dringt er voorts bij Oekraïne op aan om zijn Magnitski-wet goed te keuren; dringt 
aan op een verbod op de directe of indirecte invoer, aankoop of overdracht van 
diamanten, in ruwe of bewerkte vorm, uit de Russische Federatie;

24. pleit nogmaals voor een onmiddellijk en volledig embargo op de invoer van fossiele 
brandstoffen en uranium uit Rusland en voor volledige stopzetting van het gebruik van 
de pijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2, om ervoor te zorgen dat Poetins 
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oorlogsmachine niet langer met EU-geld wordt gefinancierd; dringt erop aan dat de 
beperkende maatregelen tegen Belarus worden aangescherpt; dringt er bij de Raad op 
aan om, in samenwerking met internationale partners, het prijsplafond voor olie die 
afkomstig is uit of wordt uitgevoerd uit Rusland te verlagen;

25. roept de Commissie en de toezichthoudende autoriteiten van de EU op om nauwlettend 
toe te zien op de effectieve en volledige uitvoering van alle EU-sancties door de 
lidstaten en om elke omzeiling van de sancties aan te pakken, onder meer door 
bestaande lacunes op te heffen; veroordeelt de derde landen die Rusland en Belarus 
helpen om de opgelegde sancties te omzeilen en verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om te overwegen maatregelen tegen deze derde landen te nemen;

26. herhaalt zijn oproep aan de EU en haar lidstaten om maatregelen te nemen om de 
Russische Federatie op het internationale toneel nog verder te isoleren, onder meer met 
betrekking tot het lidmaatschap van Rusland van internationale organisaties en organen, 
volledig af te zien van het houden van officiële evenementen op het grondgebied van de 
Russische Federatie en in Europese hoofdsteden aanwezige Russische ambassadeurs uit 
te zetten, waardoor het niveau van diplomatieke betrekkingen met Moskou 
teruggeschroefd wordt;

27. veroordeelt de illegale bezetting door Rusland van de Oekraïense kerncentrale van 
Zaporizja en steunt het voorstel van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie 
om een beschermingszone voor nucleaire veiligheid en beveiliging rond die 
kerncentrale in te stellen, om het risico op een nucleair of stralingsincident te beperken;

28. verzoekt de EU en de lidstaten strategisch op te treden en proactief te werken aan de 
bestrijding van hybride dreigingen en te voorkomen dat Rusland zich mengt in de 
politiek, de verkiezingen of andere democratische processen in en buiten Oekraïne, 
waarbij met name aandacht besteed moet worden aan de kwaadaardige handelingen van 
Rusland die erop gericht zijn de publieke opinie te beïnvloeden en de Europese 
integratie te ondermijnen; verzoekt de EU en de lidstaten zich beter te wapenen tegen 
desinformatie en ontwrichtende campagnes die bedoeld zijn om democratische 
processen te ondergraven en verdeeldheid te zaaien in Oekraïne;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Europese Dienst voor extern optreden, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de Raad van Europa, de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa en de president, de regering en de Verchovna 
Rada van Oekraïne.


