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Pociйcькa aгpeciя проти України
Peзолюція Європейського парламентy від 1 березня 2022 року про роciйcьку
aгpeciю проти України (2022/2564(RSP)) *
Європейський парламент,
–

беручи до уваги попередні постанови про Росію та Україну, а зокрема, від 16
грудня 2021 року про ситуацію на українському кордоні та на окупованих Росією
територіях України1,

–

беручи до уваги заяви про Україну керівників Європарламенту від 16 і 24 лютого
2022 року,

–

беручи до уваги декларації верховного представника з питань закордонних справ і
політики безпеки від імені ЄС від 24 лютого 2022 року про вторгнення збройних
сил Російської Федерації в Україну,

–

беручи до уваги заяви Голови Європейської ради та Голови Комісії від 24 лютого
2022 року про безпрецедентну та неспровоковану військову агресію Росії проти
України,

–

беручи до уваги нещодавні заяви Президента України та Голові Комісії по
ситуації в Україні,

–

беручи до уваги заяву G7 від 24 лютого 2022 року,

–

беручи до уваги Будапештський меморандум про гарантії безпеки 1994 року,

–

беручи до уваги Нюрнберзькі принципи, розроблені Міжнародною комісією з
права, які визначають, що становить воєнний злочин,

–

беручи до уваги Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня
1998 року,

–

беручи до уваги висновки Європейської ради від 24 лютого 2022 року,

*

Переклад надається лише в інформаційних ціллях. Tекст ухвалений Європейським
парламентом 1 березня 2022 року є доступний офіцйними мовами ЄС у
Публічному реєстрі документів Європейського парламенту.
Прийняті тексти, P9_TA(2021)0515.
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–

беручи до уваги Статут Організації Об’єднаних Націй,

–

беручи до уваги Гельсінський заключний акт від 1 серпня 1975 року та подальші
документи,

–

беручи до уваги правило 132(2) свого Регламенту,

А.

оскільки, відповідно до Статуту ООН та принципів міжнародного права, всі
держави користуються рівним суверенітетом і повинні утримуватися у своїх
міжнародних відносинах від загрози або застосування сили проти територіальної
цілісності або політичної незалежності будь-якої держави;

B.

оскільки 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала неспровоковане та
необґрунтоване вторгнення в Україну;

C.

оскільки військова агресія проти України була розпочата частково з території
Білорусі, яка сприяла і уможливила російську агресію; оскільки нелегітимний
президент Білорусі щойно провів сфабрикований референдум з метою зміни
Конституції та порушити нейтралітет Білорусі; оскільки присутність російської
ядерної зброї на білоруській території була б загрозою безпеці Європи;

D.

оскільки 21 лютого 2022 року Російська Федерація в односторонньому порядку
визнала незалежність територій, підконтрольних російським сепаратистським
силам в частинах Донецької та Луганської областей України, що фактично зірвало
Мінські угоди; оскільки дії Російської Федерації становлять навмисну військову
агресію що є відвертим порушенням міжнародного права, Статуту ООН та
принципів, закріплених у Гельсінському заключному акті 1975 року, і серйозно
підривають європейську та глобальну безпеку та стабільність;

E.

оскільки збройні сили України під командуванням президента Володимира
Зеленського утримали контроль над майже цілою територією України, включно з
її столицею містом Київ і південними регіонами країни, не дозволивши
російським загарбникам досягнути жодної зі своїх заздалегідь поставлених цілей,
включно з ліквідацією демократично обраного керівництва України;

F.

оскільки Російська Федерація навмисно ввела в оману і зірвала дипломатичні
зусилля задля знайдення рішення нинішньої кризи, яку вона власноруч створила,
заради того, щоб отримати час і тактичну перевагу, необхідну для підготовки
повномасштабної військової агресії проти і вторгнення в Україну;

G.

оскільки Рада Європейського Союзу прийняла початкову серію санкцій проти
Росії, включаючи цільові індивідуальні санкції, економічні та фінансові санкції та
торговельні обмеження, і продовжує готувати подальші санкції в тісній
координації з трансатлантичними союзниками та іншими міжнародними
партнерами однодумцями;

H.

оскільки 27 лютого 2022 року Президент Комісії зробила заяву про сучасний і
майбутній стан відносин з Україною, в якій вона заявила: "[...] вони належать до
нас. Вони є одними з нас, і ми хочемо бачити їх у складі", оскільки постійно
зростаюча кількість українських цивільних осіб втрачає своє життя у війні, яку
веде Кремль проти населення України; оскільки сотні були поранені і кілька
сотень тисяч покинули свої домівки або втекли в сусідні країни; оскільки
надходять повідомлення про численні порушення міжнародного гуманітарного

права, вчинені російськими військами, в тому числі про нерозбірливі обстріли
житлових районів, лікарень і дитячих садків, пограбування державного і
приватного майна, і про безглузде знищення цивільної інфраструктури; оскільки
понад 14 000 осіб, як військовослужбовців, так і цивільних осіб, втратили своє
життя за вісім років конфлікту, розпалюваного Російською Федерацією на сході
України, а життя населення контрольованих Росією та анексованих територій в
Україні та навколишніх регіонах продовжує сильно потерпати;
1.

у найрішучий спосіб засуджує незаконну, неспровоковану і невиправдану
військову агресію РФ проти і вторгнення в Україну, а також залучення Білорусі
до цієї агресії;

2.

вимагає щоб Російська Федерація негайно припинила всю військову діяльність в
Україні, беззастережно вивела всі військові і парамілітарні сили і військову
техніку з усієї міжнародно визнаної території України, і повністю поважала
територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її
міжнародно визнаних кордонів;

3.

підкреслює, що військова агресія і вторгнення є серйозним порушенням
міжнародного права, і, зокрема, Статуту ООН, і закликає Російську Федерацію
повернутися до виконання обов'язків постійного члена Ради Безпеки Організації
Об'єднаних Націй у підтриманні миру і безпеки і дотримання своїх зобов'язань
згідно Гельсінського Заключного Акту, Парижзької Хартії за Нову Європу і
Будапештського меморандуму; вважає вторгнення Росії в Україну нападом не
тільки на суверенну країну, але й на принципи та механізм співробітництва і
безпеки в Європі та правила міжнародного порядку, як визначено Статутом ООН;

4.

рішуче засуджує використання російськими військовими білоруської території, за
підтримки білоруських сил, для початку військової агресії проти України, і
висловлює глибоку стурбованість ризиками, які створює створює відмова
Білорусі від її нейтралітету і розташування російських військових;

5.

висловлює свою неподільну солідарність з народом України, який вже вісім років
потерпає від війни у своїй країні, і у найрішучіший спосіб засуджує дії Росії проти
України;

6.

віддає належне надзвичайній мужності, продемонстрованій народом України,
його героїчним президентом Володимиром Зеленським і хоробрими
військовослужбовцям и, які боронять свою країну від російських загарбників;
закликає вільний світ підтримати їхню боротьбу за мир і свободу всіма
доступними способами;

7.

закликає продовжувати дипломатичні зусилля щодо припинення російської
агресії проти України та пошуку мирного рішення, заснованого на повазі до
суверенітету та територіальної цілісності України та принципів міжнародного
права, а також права України вирішувати щодо майбутніх альянсів без
зовнішнього втручання; закликає Російську Федерацію повернутися на шлях
діалогу та дипломатії з метою порятунку людей в Україні та за її межами, а також
власного народу, від лиха війни;

8.

засуджує одностороннє визнання Російською Федерацією незалежності
окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей України і закликає

всі країни утриматися від приєднання до неї в цьому визнанні; підтверджує, що
ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму як порушення
міжнародного права і залишається відданим повній реалізації своєї політики
невизнання, в тому числі через обмежувальні заходи і співпрацю на міжнародних
форумах;
9.

категорично відкидає російську риторику, що натякає на можливе використання
зброї масового знищення, в контексті вже погіршеної і порушеної глобальної
архітектури нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями;
нагадує Російській Федерації про її міжнародні зобов'язання і попереджає про
небезпеку ядерної ескалації конфлікту; висловлює стурбованість з приводу
підвищенням Російською Федерацією рівня боєготовності свого ядерного
арсеналу; нагадує Російській Федерації, що будь-які провокації на кордоні будьякої держави-члена або напади на судна в басейні Чорного моря можуть
призвести до подальшої ескалації конфлікту;

10.

висловлює свою невтішну скорботу з приводу трагічної загибелі людей та
людських страждань, викликаних російською агресією і наголошує, що напади на
цивільних осіб і цивільну інфраструктуру, а також нерозбірливі напади
заборонені згідно з міжнародним гуманітарним правом і тому є воєнними
злочинами;

11.

наголошує на необхідності приділити особливу увагу вразливим групам,
меншинам та жінкам і дітям, оскільки вони особливо потерпають в конфліктних
ситуаціях і потребують особливого захисту та підтримки, зокрема дітям у
виховних закладах, дітям без супроводу, а також дітям з інвалідністю та іншим
серйозним захворюванням, включаючи рак в дитинстві, і підкреслює необхідність
забезпечення того, щоб вони продовжували отримувати необхідний догляд і
життєво необхідне лікування, і були негайно евакуйовані в безпечне місце;

12.

закликає Комісію та держави-члени надати Україні невідкладну гуманітарну
допомогу у співпраці з гуманітарними агенціями ООН та іншими міжнародними
партнерськими організаціями; закликає Російську Федерацію надати безпечний та
безперешкодний доступ для гуманітарних установ ООН, у тому числі у тимчасово
непідконтрольних владі районах східної України;

13.

вітає зобов'язання Комісії та головуючої у Раді Франції активізувати Директиву
про тимчасовий захист 2 з метою забезпечення негайного доступу до захисту всіх
біженців з України; закликає держави-члени затвердити цю пропозицію на Раді з
питань юстиції та внутрішніх справ 4 березня 2022 року; закликає Раду
рівномірно розділити відповідальність за прийом біженців, які прибувають на
зовнішні кордони ЄС серед держав-членів; закликає Комісію створити механізм
солідарності для переселення біженців із України, які прибули до Польщі,
Угорщини, Румунії та Словаччини до інших держав-членів та закликає до
широкого припинення операцій з повернення до України; закликає держави-члени
подовжити візу українським студентам та інших українцям, які мають візи;
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Директива Ради 2001/55/EC від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти
надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про
заходи, що сприяють збалансуванню зусиль між державами-членами в отриманні
таких осіб та несуть їх наслідки (OJ L 212, 7.8.2001, p. 12).

14.

вітає активний підхід урядів Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Словаччини та
Молдови у тому, що тримають свої кордони відкритими та надають засоби
евакуації, притулку, невідкладну допомогу, медичну допомогу та притулок
людям, які рятуються від війни в Україні, та можливого переслідування,
включаючи як українських, так і неукраїнських громадян; закликає Раду та
Комісію надати додаткове фінансування для таких країн, оскільки вони є
першими точками в’їзду українських біженців в ЄС; закликає Раду та Комісію не
призупиняти угоду про безвізовий режим з Україною; закликає всі держави-члени
допускати на свою територію неукраїнських громадян, які втікають від конфлікту
і війни як особи, що відмовляються від військової служби через принципові
переконання, з Росії; нагадує всім державам-членам про їхнє зобов’язання
поважати основні права осіб, що просять про надання притулку, що шукають
безпеки в ЄС, незалежно від громадянства, припинити видворення осіб; засуджує
расизм, від якого потерпіли студенти з Африки та Близького Сходу, яким не
дозволили сісти в автобуси та поїзди в Україні, що прямували до кордону, або
зупинили на кордоні і таким чином не дали можливості знайти притулок;

15.

вітає швидке прийняття Радою санкцій з метою переконати Російську Федерацію
припинити напади на Україну; наполягає, однак, у світлі останніх атак, у тому
числі на житлові райони та цивільну інфраструктуру, на необхідності прийняття
додаткових суворих санкцій;

16.

закликає до розширення масштабу санкцій і до застосування санкцій,
спрямованих на стратегічне послаблення російської економіки та промислової
бази, зокрема військово-промислового комплексу, і тим самим здатності
Російської Федерації загрожувати міжнародній безпеці в майбутньому, а також до
поширення санкцій на Білорусь, виходячи з її безпосередньої підтримки
російського вторгнення в Україну;

17.

закликає, зокрема, до обмеження імпорту найважливіших російських експортних
товарів, у тому числі нафти і газу, заборони нових інвестицій ЄС в Російську
Федерацію, а також нових російських інвестицій в ЄС, блокування доступу усіх
російських банків до європейської фінансової системи, відключення Російської
Федерації та Білорусі від системи SWIFT і введення вторинних санкцій проти
банків, які використовують засоби, альтернативні SWIFT для проведення
пов'язаних операцій або введення санкцій, аналогічних санкціям проти російських
банків або банківської системи, і закликає до заборони залучати кошти або
позичати на європейських ринках у ринків вторинних капіталів; закликає до
заборони доступу до державних закупівель ЄС для придбання товарів і послуг, що
походять з Росії та Білорусі; закликає до заборони експорту будь-якої
високотехнологічної продукції та стратегічних товарів на російський ринок;
закликає до негайного блокування або відкликання фінансування всіх програм
науково-інноваційного співробітництва з Росією, які підтримуються за рахунок
коштів ЄС та призупинення міжрегіональних програми; закликає до закриття
портів ЄС для російських кораблів; закликає до негайної заборони роботи в ЄС
підконтрольних Росії інвестиційних фондів та банків, таких як Міжнародний
інвестиційний банк; закликає відмовити у доступі до всіх портів ЄС для суден,
попередній або наступний порт заходу яких знаходиться в Російській Федерації,
крім випадків, коли це є необхідним та обґрунтованим з гуманітарних причин;
вітає заборону на польоти російських перевізників, а також польоти приватними
російськими літаками в повітряному просторі ЄС; закликає до введення та
відповідного застосування аналогічних санкцій щодо Білорусі;

18.

підкреслює необхідність збереження узгодженого підходу до санкцій без будьяких винятків, викликаних галузевими або національним и інтересами; наголошує
на необхідності визнання державами-членами та прийняття того, що жорсткі
санкції проти Російської Федерації неминуче спричинять негативні наслідки для
їх економічної ситуації та закликає комісію визначити та полегшити доступ до
засобів та шляхів вирішення економічних та соціальних наслідків санкцій;

19.

наголошує, що мусить бути зроблено все, щоб усадити Росію за стіл переговорів;
нагадує, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі, як регіональна
домовленість згідно з Розділом VIII Статуту ООН, залишається організацією
першої інстанції для урегулювання спорів у регіоні; закликає застосувати
механізми ООН для урегулювання криз; закликає ЄС, його держави-члени та
Сполучені Штати продовжувати свої дипломатичні зусилля покласти кінець війні
в Україні;

20.

закликає до негайного та безумовного припинення вогню; вимагає, щоб канали
зв’язку з Росією залишалися відкритими і щоб всі сторони були готові до діалогу
та перемовин поки не набуде чинності припинення вогню та не закінчиться війна;

21.

наполягає на тому, що всі майбутні санкції повинні й надалі тісно координуватися
із трансатлантичними союзниками та міжнародними партнерами однодумцями
задля того, щоб максимально підвищити їх ефективність;

22.

повторює попередні заклики до суттєвого зменшення енергетичної залежності,
зокрема від російського газу, нафти та вугілля, у тому числі шляхом
диверсифікації джерел енергії, включно з розширенням терміналів і шляхів
постачання зрідженого природного газу, відокремлення газових сховищ,
підвищення енергоефективності та швидкості переходу на чисту енергію;
закликає до остаточної відмови від трубопроводу Північний потік-2 і тому вітає
рішення уряду Німеччини припинити сертифікацію Північнoгo потoкy-2; закликає
Комісію та держави-члени створити координаційний механізм та
використовувати всі можливі газові сховища для забезпечення безперебійного
постачання газу на території ЄС; закликає держави-члени, Комісію та
Європейський центральний банк уважно стежити за впливом російської атаки на
фінансову стабільність та стабільність цін, особливо по відношенню до
енергетичних продуктів, та розглянути відповідні заходи щодо пом'якшення будьякого негативного економічного та соціального впливу; закликає держави-члени
припинити будь-яку співпрацю з Росією в атомній галузі, зокрема співпрацю з
Росатомом та його дочірніми компаніями, включаючи співпрацю з Росією в
Міжнародному агентстві з атомної енергії та анулювання або вилучення
операційних ліцензій для всіх дочірніх підприємств Росатома; підкреслює, що
санкції можуть мати конкретні наслідки для європейських домогосподарств і що
вони не мусять розплачуватись за цю кризу; тому закликає держави-члени
підготувати плани і субсидії аби запобігти поглибленню енергетичної кризи;

23.

закликає до того, щоб існуючий режим глобальних санкцій ЄС був доповнений
інструментом боротьби з корупцією і якнайшвидшого прийняття цільових санкцій
проти осіб, відповідальних за корупцію на високому рівні в Росії і Білорусі, а
також олігархів і чиновників, близьких до керівництва; закликає держави-члени
та союзні країни, які мають резиденство за інвестиційними схемами переглянути
всіх бенефіціарів такого статусу проживання та відкликати ті з них, які є
приписані російським заможним особам та їх сім'ям, зокрема тих, що пов'язані з

особами та компаніями, що підпадають під санкції; поновлює свій заклик до
Комісії та держав-членів послідовно впроваджувати та забезпечувати існуючі
правила боротьби з відмиванням грошей та створювати більшу прозорість,
особливо щодо коштів, які депонуються або витрачаються в ЄС російською
елітою; поновлює заклик заморозити активи в ЄС олігархів, близьких до
російського керівництва та їх сімей, а також скасувати їх шенгенські візи;
24.

ще раз підкреслює, що НАТО є основою колективної оборони для державичленів, які є союзниками по НАТО; вітає єдність між ЄС, НАТО та іншими
демократичними партнерами-однодумцями у протистоянні російській агресії, але
підкреслює необхідність посилення своєї позиції колективного стримування,
готовності та стійкості; заохочує посилення передової присутності НАТО в
державах-членах, які є географічно найближчими до російського агресора і
конфлікту; підкреслює положення ЄС щодо взаємної допомоги та солідарності та
закликає до започаткування спільних військових навчань;

25.

наголошує, що цей напад вимагає від ЄС і НАТО підготуватися до всіх
можливостей; вітає, у зв'язку з цим, активізацію оборонних планів НАТО, а також
активацію сил реагування НАТО їх часткове розгортання, на додаток до
розгортання військ союзників по НАТО, включаючи Велику Британію, США і
Канаду, з метою посилення східного флангу і стримування будь-якої подальшої
російської агресії; поновлює свій заклик до держав-членів збільшити витрати на
оборону і забезпечити більш ефективні спроможності і повною мірою
використовувати спільні оборонні зусилля в рамках Європи, Зокрема, постійне
структуроване співробітництво (ПЕСКО) та Європейський фонд оборони з метою
зміцнення європейської складової в рамках НАТО, що підвищить безпеку як країн
НАТО, так і держав-членів;

26.

рішуче засуджує погрози Російською Федерацією на адресу держав-членів, які не
є союзниками НАТО і пропонує їм обміркувати варіанти підвищення їхньої
безпеки; підтримує їх суверенне право вибирати свою політику безпеки; вітає
тісну координацію між НАТО і країнами-партнерами Фінляндією і Швецією;

27.

закликає до збільшення внесків на зміцнення обороних спроможностей України;
рішуче підтримує історичне рішення виділити суттєве додаткове фінансування
для забезпечення України оборонною зброєю через Європейський Фонд Миру та
надання військової техніки державами-членами; закликає до негайного та повного
виконання цього нового рішення, так само, як і заходів допомоги Україні від 2
грудня 2021 року в рамках Європейського Фонду Миру, що включає
фінансування військових медичних підрозділів, у тому числі польових госпіталів,
інженерних, мобільних та логістичних підрозділів, а також підтримку з
кібербезпеки; закликає Європейську службу зовнішніх дій визначити додаткові
шляхи підтримки України в рамках Європейського Фонду Миру та всіх інших
доступних інструментів і держави-члени сприяти швидкій та ефективній
реалізації цих рішень;

28.

закликає держави-члени прискорити надання Україні оборонної зброї у відповідь
на чітко визначені потреби та відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє
індивідуальну та колективну самооборону, збільшити співробітництво з Україною
у сфері розвідки у зв’язку з агресії, що триває та ділитися супутниковим и
зображеннями через SatCen та інші супутникові системи;

29.

визнає рішення про переведення цивільної місії ЄС у сфері безпеки та оборонної
політики (консультативна місія ЄС) за межі України з метою гарантування
особистої безпеки та закликає приділити особливу увагу безпеці місцевого
персоналу; закликає до термінової переоцінки мандату місії та доповнення її
складової військової підготовки; підтримує зміцнення Місії ЄС з прикордонної
допомоги Молдові та Україні (EUBAM) на кордоні між Україною та Республікою
Молдова/Придністров’я;

30.

наполягає на необхідності посилити допомогу Україні у сфері кібербезпеки з боку
ЄС, НАТО та міжнародних партнерів однодумців; вітає первинне розвернення
експертів Групи швидкого кіберреагування (CRRT), яка фінансується PESCO, та
закликає до повного використання режиму кіберсанкцій ЄС щодо осіб, суб'єктів
та органів, відповідальних за або причетних до різноманітних кібератак,
спрямованих на Україну; закликає до термінового розгляду заявки України на
вступ до Центру передового досвіду НАТО з питань співробітництва в галузі
кіберзахисту (CCDCOE) та до підтримки заявки всіма членами CCDCOE;

31.

засуджує використання російською владою інформаційних війни, державними
ЗМІ та довіреними особами, для створення поділу за допомогою очорнюючого
контенту і неправдивих наративів ЄС, НАТО та Україну з метою створення
правдоподібного заперечення російських злочинів; закликає всі держави-члени у
зв’зку з цим негайно призупинити ліцензування мовлення всіх російських
державні каналів ЗМІ, включаючи їх ретрансляцію; закликає Комісію та
Європейську службу зовнішніх дій посилити альтернативну російськомовну
інформацію в Інтернеті щодо розгортання подій для протидії дезінформації,
забезпечити переклад публічних заяв ЄС на російську мову, а також звернутися
до російськомовних аудиторій та платформ; вітає заяву президента Комісії про
заборону мовлення Russia Today і Sputnik в ЄС, і оновлює заклики Google і
YouTube заборонити, пропагандистські облікові записи, які пропагандують війну;

32.

закликає ЄС та держави-члени припинити дію ліцензій на програмне
забезпечення військового та цивільного обладнання в Росії та Білорусі, особливо
тих, що використовуються для зв'язку та супутникової навігації;

33.

вказує на те, що ЄС і надалі потребує підвищення власної стійкості до гібридних
атак;

34.

закликає ЄС та його держави-члени продовжувати надавати Україні максимально
можливу економічну та фінансову підтримку, а також макрофінансову та технічну
допомогу, всюди де це необхідно, в тому числі в галузях оборони та безпеки,
задіяти всі наявні бюджетні інструменти ЄС та розробити довгострокову
стратегію підтримки зусиль України у зміцненні стійкості її демократичних
інститутів та економіки;

35.

закликає ЄС та його держави-члени підготувати багатомільярдний план допомоги
та відновлення для України на підтримку української економіку та реконструкцію
зруйнованої інфраструктури; підкреслює, що Російська Федерація несе
відповідальність за знищення української інфраструктури, в тому числі цивільних
і житлових будинків, а також значні економічні втрати, і буде зобов'язана
відшкодувати шкоду, завдану її агресивними діями;

36.

підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності
всіх країн Східного партнерства і закликає Комісію і держави-члени підтримати
їх, зокрема Молдову, в плані тимчасового притулку біженцям із України та
підвищення їх стійкості проти можливих російських нападів у сферах оборони,
кібербезпеки та стратегічного зв’язку;

37.

закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в
члени ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та на підставі
заслуг, а тим часом продовжувати працювати над її інтеграцією до єдиного ринку
ЄС по лінії Угоди про асоціацію;

38.

відзначає із серйозними занепокоєнням наполегливі зусилля Російської Федерації
по дестабілізації західнобалканських країн та втрусання в їх демократичні
процеси; засуджує тих, хто висловлював підтримку Російській Федерації після її
агресії проти України та високо оцінює підтримку, яку демонструють ті
західнобалканські країни, які є євроатлантичними союзниками; дуже шкодує про
неприєднання Сербії до санкцій ЄС проти Росії, що шкодить її процесу вступу до
ЄС, і поновлює свої сподівання, що кандидати на вступ до ЄС мають погоджувати
свої дії не тільки з законодавством ЄС, але й зі спільною зовнішньою і
безпековою політикою ЄС;

39.

вітає рішення Ради Європи призупинити права представництва Російської
Федерації та рішення Організації Економічного Співробітництва та Розвитку
(ОЕСР) про скасування процесу вступу Росії;

40.

висловлює вдячність і підтримку громадянам Росії і Білорусі, які в останні дні
вийшли на вулиці, ризикуючи власною безпекою, щоб засудити розпочату в ім'я
Російської Федерації війну і за підтримки нелегитимного диктатора Білорусі,
засуджує арешти тисяч мирних мітингувальників і закликає до їх негайного
звільнення;

41.

закликає ЄС і його держави-члени підтримати антивоєнні рухи, які протестують в
Росії та Білорусі проти вторгнення Путіна в Україну;

42.

закликає інші міжнародні організації, зокрема у сфері культури та спорту, також
розглянути питання про призупинення участі Росії; вітає в зв’язку із цим рішення
Європейського мовного союзу заблокувати участь Росії в пісенному конкурсі
Євробачення та рішення УЄФА про позбавлення Росії фіналу Ліги чемпіонів, а
також рішення численних національних збірних не грати з Росією в плей-офф
матчах чемпіонату світу та інших іграх; закликає інші спортивні федерації
призупинити участь Росії в своїх заходах, і вітає рішення ФІФА призупинити
участь Росії в чемпіонаті світу;

43.

закликає ЄС і держави-члени зменшити кількість дипломатичних і консульських
представництв Росії в ЄС і державах-членах, зокрема і негайно там, де до їх дій
залучаються військові;

44.

закликає Комісію та держави-члени надати підтримку та захист правозахисникам
та громадянському суспільству в Росії та Білорусі, які будуть стикатися з
жорсткими репресіями, у тому числі шляхом видачі екстрених віз для виїзду з
Росії та Білорусі у випадку необхідності;

45.

підкреслює, що ЄС та його держави-члени забезпечать притягнення до
відповідальності винуватців у скоєнні воєнних злочинів та порушень прав
людини, в тому числі тих, хто допомагав таким злочинам шляхом пропаганди;
тому закликає ЄС та держави-члени працювати з міжнародними органами для
збору доказів та підтримки та сприяння юрисдикції Міжнародного кримінального
суду та розслідування будь-яких військових злочинів, вчинених на території
України починаючи з 20 лютого 2014 року, з метою притягнення до
відповідальності Володимира Путіна та Александра Лукашенка;

46.

вітає проведення спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних
Націй з метою підкреслення рішучого осуду міжнародною спільнотою дій від
імені Російської Федерації проти України, та запропоноване прийняття резолюції,
яка закликає до санкцій проти Російської Федерації як держави-агресора;
висловлює жаль з приводу російсбкого вето на резолюцію Ради безпеки ООН,
покликану покласти кінець військовому наступу Російської Федерації на Україну;

47.

закликає до ініціювання розслідування Радою Безпеки ООН згідно з розділом VI
Статуту ООН (статті 34-35); закликає Китай, як постійного члена Ради безпеки
ООН, повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також
використовувати його важелі впливу на Росію, щоб покласти край теперішній
агресії, яка загрожує міжнародній стабільності;

48.

засуджує Російську Федерацію за проведення воєнних операцій у безпосередній
близькості до об'єктів критичної інфраструктури — атомних електростанцій,
гребель, хімічних заводів тощо; висловлює глибоке занепокоєння ситуацією з
Чорнобильською атомною електростанцією (ЧАЕС), яку було захоплено
російськими силами, що призвело до порушення всіх можливих правил щодо
безпеки атомних електростанцій, і яка застосовується як плацдарм для наступу на
Київ, включно з артилерійськими обстрілами; закликає міжнародну спільноту
пильно стежити за ситуацією, також закликає до термінового засідання Ради
керівників МАГАТЕ для обговорення атомних наслідків російської агресії;

49.

відзначає з серйозними занепокоєнням и про окупацію і та контроль російськими
військовими ЧАЕС; просить Міжнародне агентство з атомної енергії створити
спеціальну робочу групу для моніторингу дій Російської Федерації щодо безпеки
ядерних об'єктів, установок і палива;

50.

закликає установи ЄС оцінити вплив війни на навколишнє середовище регіону;

51.

глибоко непокоїться альянсом між праворадикальним и фракціями,
представленими в Європейському парламенті, та керівною партією Росії, їхнім
впливом на наші демократії, а також закордонним і прихованим фінансуванням
партій, осіб і рухів, які мають за мету соціальну фрагментацію та дестабілізацію
ЄС;

52.

доручає своєму Голові надіслати цю резолюцію заступнику Голови Єврокомісії /
верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки, Раді ЄС, Комісії, урядам та парламентам держав-членів,
Організації Об'єднаних Націй, Раді Європи, Організації з Безпеки та
Співробітництва в Європі, Президенту, Уряду та Вeрxoвній Раді України,
Президенту, Уряду та парламенту Російської Федерації і Президенту, Уряду та
парламенту Білорусі.

