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Situatie in Oekraïne  

Resolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2014 over de situatie in Oekraïne 

(2014/2547(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn resolutie van 12 december 2013 over de resultaten van de top in Vilnius en de 

toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder wat betreft Oekraïne1, 

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2013 over het Europees nabuurschapsbeleid: naar een 

sterker partnerschap - standpunt van het Europees Parlement over de voortgangsverslagen 

van 20122, 

– gezien zijn resolutie van 12 september 2013 over de druk die Rusland uitoefent op landen 

van het Oostelijk Partnerschap (tegen de achtergrond van de komende top van het 

Oostelijk Partnerschap in Vilnius)3, 

– gezien de gezamenlijke verklaring van de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius op 

29 november 2013, 

– gezien de conclusies van de Raad van 20 januari 2014 over Oekraïne, 

– gezien het aftreden van premier Azarov en zijn regering op 28 januari 2014, 

– gezien de gezamenlijke verklaring die de premiers van de landen van de Visegradgroep 

op 29 januari 2014 over Oekraïne hebben afgelegd, 

– gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en 

Oekraïne, die op 1 maart 1998 in werking is getreden, en de op 30 maart 2012 

geparafeerde nieuwe associatieovereenkomst, 

– gezien de top EU-Rusland op 28 januari 2014, 

– gezien artikel 110, leden 2 en 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de betogingen die meer dan twee maanden geleden zijn begonnen als 

gevolg van het besluit van president Janoekovitsj om de associatieovereenkomst met de 

EU niet te ondertekenen, nog steeds voortduren in de hoofdstad en dat de onvrede zich 

naar andere steden verspreidt, waaronder regio's in het oosten van Oekraïne; overwegende 

dat de volksopstand in Oekraïne zich over de meeste regio’s heeft verspreid, en dat het 

bestuur van die regio´s al door de bevolking is overgenomen; 

B. overwegende dat de situatie de laatste weken verder en in groeiend tempo is verslechterd 

en dat de burgers, na het hardhandige optreden van de oproerpolitie Berkoet tegen 
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demonstranten, mensenrechtenactivisten en journalisten, de straat zijn opgegaan om te 

demonstreren voor democratie en burgerlijke vrijheden; 

C. overwegende dat de Oekraïense autoriteiten ondanks internationale druk hun beleid van 

intimidatie, repressie, foltering en geweld tegen betogers voortzetten waarbij al meer dan 

2 000 gewonden zijn gevallen, veel mensen werden ontvoerd en ten minste zes personen 

zijn omgekomen; 

D. overwegende dat de goedkeuring van een aantal antidemonstratiewetten door de regering 

op 16 januari 2014, waarmee de vrijheid van meningsuiting en van vergadering ernstig is 

beknot, tot internationale verontwaardiging heeft geleid en de aanleiding vormde tot 

gewelddadige botsingen in Kiev, waarbij mensen om het leven zijn gekomen; 

E. overwegende dat gewelddadig politieoptreden of het uitroepen van de noodtoestand als 

een misdrijf en een schending van de grondrechten zullen worden aangemerkt, met 

verstrekkende internationale gevolgen; 

F. overwegende dat tijdens het bezoek van de ad-hoc EP-delegatie aan Kiev op 28-30 

januari 2014 werd gesproken met de autoriteiten en met de EuroMaidan, met oppositie- 

en kerkleiders, en een grondige en diepgaande analyse werd verkregen van de situatie in 

Oekraïne; 

1. is verheugd over de democratische geest en veerkracht van de Oekraïense bevolking na 

twee maanden van moedig protest dat door de autoriteiten met zoveel bruut geweld werd 

beantwoord en betuigt zijn volledige solidariteit en steun aan de inzet van de bevolking 

voor een vrij, democratisch en onafhankelijk Oekraïne, met een Europees perspectief; 

2. geeft uitdrukking aan zijn grote bezorgdheid over de ernstige politieke crisis in Oekraïne 

en de gewelddadige confrontaties in Kiev en andere Oekraïense steden; roept met klem op 

tot een politieke oplossing voor de crisis en dringt aan op een echt democratisch debat 

over de wijze waarop de confrontaties en de verdeeldheid in het land kunnen worden 

overwonnen; 

3. veroordeelt het escalerend geweld tegen vreedzame burgers, journalisten, studenten, 

maatschappelijke activisten, oppositieleden en geestelijken, en betuigt zijn oprechte 

medeleven aan de gezinnen van de slachtoffers van het geweld in Oekraïne; verzoekt de 

Oekraïense autoriteiten de burgerrechten en fundamentele vrijheden van de bevolking te 

eerbiedigen en onmiddellijk stappen te zetten om een einde te maken aan de toestand van 

straffeloosheid, door een onderzoek in te stellen naar het geweld tegen vreedzame 

demonstranten en de daders te bestraffen; 

4. roept de betogers op het Maidanplein op geen geweld te gebruiken en de legitimiteit van 

hun acties op een vreedzame manier te bewaren, en dringt er bij alle oppositieleiders op 

aan zich te blijven onthouden van niet uitgelokt geweld en het protest vreedzaam te 

houden; 

5. is bezorgd over het buitensporige geweld dat door de veiligheidstroepen en de "Titushki" 

wordt gebruikt, alsook over het gewelddadige optreden van ultranationalisten; 

6. verlangt in het bijzonder dat president Janoekovitsj een einde maakt aan de schandalige 

inzet van de Berkoet-oproerpolitie en andere veiligheidstroepen bij provocaties, 



ontvoeringen, intimidatie, foltering, mishandeling en vernedering van de EuroMaidan-

aanhangers, alsook aan de willekeurige arrestaties en buitensporig lange voorarresten; is 

met name bezorgd over berichten over folteringen en wijst nadrukkelijk op de 

internationale verplichtingen van Oekraïne ter zake; vestigt de aandacht op het recente 

geval van Dmytro Bulatov, de leider van "AutoMaidan", die werd ontvoerd en gemarteld; 

7. dringt er bij president Janoekovitsj op aan een einde te maken aan deze praktijken en 

verlangt onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating en politieke rehabilitatie van alle 

onrechtmatig vastgehouden demonstranten en politieke gevangenen, waaronder Julia 

Timosjenko; dringt aan op de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie 

onder de auspiciën van een erkend internationaal orgaan, zoals de Raad van Europa, die 

onderzoek moet gaan doen naar alle mensenrechtenschendingen die sinds het begin van 

de betogingen hebben plaatsgevonden; 

8. herinnert eraan dat de EU bereid blijft de associatie- en vrijhandelsovereenkomst met 

Oekraïne te ondertekenen zodra de politieke crisis is beëindigd en is voldaan aan de 

desbetreffende vereisten zoals geformuleerd door de Raad Buitenlandse Zaken van 

10 december 2012 die werden onderschreven door het Parlement, in diens resolutie van 

13 december 2012; 

9. is verheugd over het besluit van het Oekraïense parlement (Verchovna Rada) om de 

antidemonstratiewetten in te trekken en over de ondertekening van dit besluit door 

president Janoekovitsj, aangezien dit een positieve stap is in de richting van een politieke 

oplossing van de crisis; betreurt evenwel dat de amnestiewet die slachtoffers tot gijzelaars 

maakt op 29 januari 2014 is aangenomen zonder de instemming van de oppositie; is van 

mening dat een onvoorwaardelijke vrijlating van de betogers het overleg sterk zou 

vergemakkelijken en de samenleving tot rust zou brengen; 

10. verzoekt de president en de regering terdege werk te maken van een inclusieve dialoog 

met de oppositie, het maatschappelijk middenveld en de betogers op het Maidanplein, 

teneinde de gespannen en gepolariseerde situatie niet verder te laten escaleren en te 

onderzoeken hoe de huidige politieke en maatschappelijke crisis in Oekraïne op 

vreedzame wijze kan worden overwonnen; 

11. herinnert president Janoekovitsj aan zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

Oekraïense bevolking en de internationale gemeenschap om af te zien van het gebruik van 

repressieve methoden, om de huidige politieke crisis op te lossen en om het recht om 

vreedzaam te demonstreren te eerbiedigen; 

12. dringt aan op de voortdurende inspanningen van de EU om te bemiddelen en een proces 

mogelijk te maken dat leidt tot de-escalatie, een constructievere politieke dialoog in het 

land en een oplossing voor de crisis, waarbij de kloof die is veroorzaakt door het totale 

gebrek aan vertrouwen moet worden overbrugd; onderstreept dat een dergelijke dialoog 

transparant moet zijn en dat EuroMaidan en het maatschappelijk middenveld hierbij ten 

volle moeten worden betrokken; 

13. is van oordeel dat, in antwoord op de talrijke verzoeken van gewone Oekraïense burgers, 

activisten en politici, een actieve aanwezigheid van leden van het Europees Parlement in 

Kiev kan helpen voorkomen dat de crisis verder escaleert en pleit in dit verband voor de 

oprichting van een permanente vertegenwoordiging van het Europees Parlement in 

Oekraïne, teneinde spanningen te doen afnemen en de dialoog tussen partijen te 



bevorderen; geeft de Conferentie van voorzitters opdracht zo spoedig mogelijk over te 

gaan tot oprichting van deze vertegenwoordiging; 

14. dringt bij de EU-instellingen en de lidstaten aan op onmiddellijke actie, zoals het 

opvoeren van de diplomatieke druk en voorbereiding van persoonsgerichte maatregelen 

(reisbeperkingen en bevriezing van tegoeden en bezittingen) tegen al die Oekraïense 

functionarissen en wetgevers en hun sponsoren uit het bedrijfsleven (oligarchen) die 

verantwoordelijk zijn voor het gewelddadige optreden tegen en het doden van betogers, 

en verzoekt hen de inspanningen te intensiveren om witwaspraktijken en 

belastingontduiking door Oekraïense bedrijven en zakenlieden via Europese banken tegen 

te gaan; 

15. vraagt de EU, de VS, het IMF, de Wereldbank, de EBWO en de EIB door te gaan met de 

voorbereiding van een langetermijnpakket van concrete financiële steun dat Oekraïne 

moet helpen zijn verslechterende financiële en sociale situatie aan te pakken en dat 

economische steun moet bieden voor de noodzakelijke ingrijpende en omvattende 

hervormingen van de Oekraïense economie door de regering; 

16. is ingenomen met en ondersteunt de voortdurende inspanningen van de Europese Unie en 

de Verenigde Staten om een substantieel steunpakket voor Oekraïne samen te stellen dat 

aan een geloofwaardige interim-regering moet worden aangeboden teneinde de huidige 

krappe situatie in het betalingsverkeer te verlichten; 

17. beschouwt een terugkeer naar de grondwet van 2004, die in 2010 op onwettige wijze door 

het constitutionele hof, met voorbijgaan aan het Oekraïense parlement, buiten werking 

werd gesteld, als een van de belangrijke maatregelen waarmee de crisis in Oekraïne tot 

een oplossing kan worden gebracht, naast de installatie van een interim-regering en 

uitschrijving van vervroegde verkiezingen; 

18. vraagt de EU-instellingen en de lidstaten zich ruimhartig open te stellen voor de 

Oekraïense samenleving, in het bijzonder door spoedig een overeenkomst over een 

kosteloze visumregeling en uiteindelijk een visumvrij stelsel te sluiten; is van mening dat 

het visumtarief met onmiddellijke ingang drastisch moet worden verlaagd voor jonge 

Oekraïners, in combinatie met nauwere samenwerking op onderzoeksgebied, een 

uitbreiding van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en een grotere beschikbaarheid 

van studiebeurzen; 

19. is van mening dat meer inspanningen nodig zijn om Oekraïne te integreren in de interne 

energiemarkt van de EU door middel van de Energiegemeenschap; benadrukt dat het aan 

de Oekraïense bevolking is – en aan haar alleen – om zonder buitenlandse inmenging te 

beslissen over de geopolitieke oriëntatie van het land en over de vraag tot welke 

internationale overeenkomsten en gemeenschappen Oekraïne moet toetreden; 

20. dringt er bij Rusland op aan een constructieve houding aan te nemen, 

represaillemaatregelen terug te draaien en geen ongeoorloofde druk uit te oefenen die het 

recht van de buurlanden om vrij hun toekomst te bepalen ondermijnt; vraagt de EU en 

haar lidstaten tegenover Rusland met één stem te spreken ter ondersteuning van de 

Europese aspiraties van de landen van het Oostelijk Partnerschap die de wens hebben hun 

betrekkingen met de EU te intensiveren; benadrukt dat het uitoefenen van politieke, 

economische en andere druk in strijd is met de Slotakte van Helsinki en het Memorandum 

van Boedapest van 1994 betreffende de veiligheid van Oekraïne; wijst erop dat zowel de 



EU als Rusland verantwoordelijkheid dragen voor het actief bijdragen aan vrede en 

welvaart in hun gemeenschappelijke buurlanden, waar zij beide baat bij hebben; herhaalt 

zijn opvatting dat samenwerking gericht op het bereiken van dit doel, de enige weg 

vooruit is; 

21. steunt de nauwere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij nationale 

hervormingsprocessen; moedigt nauwere interparlementaire samenwerking met de 

Parlementaire Vergadering Euronest aan; verwelkomt de betrokkenheid van de 

Conferentie van lokale en regionale overheden van het Oostelijk Partnerschap; 

22. 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 lidstaten, de president van Oekraïne, de Oekraïense 

regering, de Verchovna Rada, de Parlementaire Vergadering EuroNest, en de 

parlementaire vergaderingen van de Raad van Europa en van de Organisatie voor 

Veiligheid en Samenwerking in Europa. 

 

 


