
Вторгнення в Україну: депутати Європейського парламенту 
закликають надати більш жорстку відповідь Росії 
 

 Депутати Європейського парламенту наполягають на наданні Україні статусу 
країни-кандидата в ЄС  

 ЄС має обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, таких 
як нафта та газ  

 Санкції повинні стратегічно послабити російську економіку та промисловість  

 Швидше забезпечити Україну оборонною зброєю 

 Відключити Білорусь від системи SWIFT 
 
Після російського вторгнення в Україну євродепутати вимагають посилення 
санкцій проти Росії та нових зусиль щодо надання Україні статусу країни-
кандидата в ЄС. 
 
У прийнятій у вівторок резолюції Парламент найрішучішим чином засуджує незаконне 
вторгнення Росії в Україну і вимагає від Кремля припинити всю військову діяльність в 
країні.   Парламент також засуджує роль білоруського диктатора Олександра 
Лукашенка у нападі.  
 
Депутати Європарламенту категорично відкидають натяк зі сторони Росії на можливе 
застосування зброї масового знищення, водночас нагадуючи Росії про її міжнародні 
зобов’язання та попереджаючи про небезпеку ядерної ескалації конфлікту.   
 
Вони також закликають Європейську комісію та країни ЄС надавати Україні подальшу 
екстрену гуманітарну допомогу у співпраці з гуманітарними агентствами ООН та 
іншими міжнародними партнерськими організаціями.   
 
Текст бул ухвалений 637 голосами «за», 13 «проти», 26 утрималися.  
 
Робота в напрямку надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС 
 
Резолюція закликає інституції ЄС працювати над наданням країні статусу кандидата в 

ЄС. Tака процедура має відповідати cтаттi 49 Договору про Європейський Союз  і, 

згідно з текстом, ґрунтуватись на заслугах. Тим часом ЄС має продовжувати 

працювати над інтеграцією України в єдиний ринок ЄС відповідно до чинної Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС.   
 
Посилити санкції проти Росії 
 
Вітаючи стрімке застосування санкцій ЄС, депутати Європарламенту хочуть бачити 
ширші обмежувальні заходи, спрямовані на стратегічне послаблення російської 
економіки та промислової бази.  
 
Зокрема, слід обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, таких як 
нафта і газ. Нові інвестиції ЄС в Росію та нові російські інвестиції в ЄС мають бути 
заборонені. Усі російські банки мають бути заблоковані від європейської фінансової 
системи, а Росія має бути відключена від системи SWIFT.  
 
Ряд санкцій, включаючи відключення від системи SWIFT, слід поширити на Білорусь на 
основі її прямої підтримки російського вторгнення в Україну.  
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M049&from=EN


Поставки зброї, захист біженців   
 
Крім того, текст закликає країни ЄС швидше надати Україні оборонну зброю відповідно 
до статті 51 Статуту ООН, яка передбачає індивідуальну та колективну самооборону. 
Він також виступає за посилення розвідувального співробітництва ЄС з Україною щодо 
триваючої агресії.  
 
Парламент також вітає зобов’язання ЄС активізувати Директиву про тимчасовий 
захист, щоб надати всім українцям, які рятуються від війни, негайний доступ до 
захисту. Відповідальність за прийом біженців, які прибувають на зовнішні кордони ЄС, 
має бути розподілена порівну між країнами ЄС.  
 
Цілеспрямовані санкції проти фізичних осіб, більше ніяких «золотих віз» для 
заможних росіян 
 
Депутати Європарламенту вимагають швидкого прийняття санкцій проти осіб, 
відповідальних за корупцію на високому рівні в Росії та Білорусі, а також олігархів і 
чиновників, наближених до керівництва країн.  
 
ЄС та країни-союзники, які надають право резиденства за інвестиційними схемами (так 
звані «золоті візи»), повинні переглянути всіх, хто користується даним статусом 
резиденства та скасувати статуси, які приписуються російським багатим особам та 
їхнім сім’ям, зокрема пов’язаним із особами, підпадаючими під санкції та компаній, 
йдеться у тексті. 
 
 
Посилання 
 
Прийнятий текст буде доступний за посиланням (01.03.2022) 
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html 
 
Відеозапис дебатів (01.03.2022) 
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html 
 

Агресія – це протистояння з Європою: виступ голови Метсоли щодо України 

(24.02.2022) 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220224IPR24012/aggression-is-confrontation-
with-europe-speech-of-president-metsola-on-ukraine 
 

Як ЄС підтримує Україну 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/ukraine/20220127STO22047/how-the-
eu-is-supporting-ukraine 
 

Прес-реліз Рішення президента Росії є серйозним порушенням міжнародного права 

(22.02.2022) 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-
president-is-a-serious-violation-of-international-law 
 

Доступні фото-, відео- та аудіоматеріали 
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/russian-aggression-against-ukraine_22401 
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