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Висновки засідання Європейської ради від 24—25 березня 2022 року, 
включаючи останні події війни проти України й санкції ЄС проти 
Росії та їх впровадження  
Резолюція Європейського парламенту від 7 квітня 2022 року про висновки 
засідання Європейської ради від 24—25 березня 2022 року, включаючи останні 
події війни проти України й санкції ЄС проти Росії та їх впровадження 
(2022/2560(RSP)) 
 
Європейський парламент, 

– беручи до уваги свої попередні резолюції про Росію та Україну, а, зокрема, від 16 
грудня 2021 року про ситуацію на українському кордоні і на окупованих Росією 
територіях України1 та від 1 березня 2022 року про російську агресію проти 
України2, 

– беручи до уваги заяви лідерів Європейського парламенту про Україну від 16 та 24 
лютого 2022 року, 

– беручи до уваги декларацію верховного представника Союзу з питань 
закордонних справ та політики безпеки від імені ЄС від 24 лютого 2022 року про 
вторгнення в Україну збройними силами Російської Федерації, 

– беручи до уваги заяву Голови Європейської ради та Голови Європейській комісії 
від 24 лютого 2022 року про безпрецедентну і неспровоковану військову агресію 
Росії проти України, 

– беручи до уваги Версальську декларацію від 11 березня 2022 року, 

– беручи до уваги висновки Європейської ради від 25 березня 2022 року, 

– беручи до уваги декларацію верховного представника Союзу з питань 
закордонних справ та політики безпеки від імені ЄС від 4 квітня 2022 року про 
російські жорсткі розправи, вчинені в Бучі та інших українських містах, 

– беручи до уваги рішення, ухвалені Радою ЄС щодо санкцій і обмежувальних 
заходів проти Росії, які включають дипломатичні заходи, індивідуальні 
обмежувальні заходи, такі як заморожування активів і обмеження на поїздки, 

                                              
1  Ухвалені тексти, P9_TA(2021)0515. 
2  ОВ C 125, 29.06.2021, с. 2. 



обмеження економічних відносин з Кримом і Севастополем, а також з 
непідконтрольними уряду Донецької і Луганської областей, економічні санкції, 
обмеження засобів масової інформації та обмеження економічного 
співробітництва, 

– беручи до уваги Нюрнберзькі принципи, розроблені Комісією міжнародного 
права ООН, які визначають, що становить воєнний злочин, 

– беручи до уваги Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС), 

– беручи до уваги Статут Організації Об’єднаних Націй, 

– беручи до уваги Женевську конвенцію та Додаткові протоколи до неї, 

– беручи до уваги Гельсинський заключний акт та подальші документи, 

– беручи до уваги резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року 
про агресію проти України та від 24 березня 2022 року про гуманітарні наслідки 
агресії проти України, 

– беручи до уваги Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду і покарання 
за нього, 

– беручи до уваги рішення Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року, 

– беручи до уваги Європейську конвенцію з прав людини, Будапештський 
меморандум про гарантії безпеки та Віденський документ та додаткові протоколи 
до нього, 

– беручи до уваги частини 2 і 4 статті 132 Регламенту ЄП, 

A. оскільки відповідно до Статуту ООН та принципів міжнародного права всі 
держави користуються рівним суверенітетом і «повинні утримуватися у своїх 
міжнародних відносинах від погрози або застосування сили проти територіальної 
цілісності або політичної незалежності будь-якої держави»; оскільки з 24 лютого 
2022 року Російська Федерація проводить незаконну, неспровоковану і 
невиправдану війну агресії проти України, а 16 березня 2022 року Міжнародний 
суд наказав Російській Федерації «негайно призупинити свої військові дії на 
території України»; 

B. оскільки з 24 лютого 2022 року в результаті російської агресії та вторгнення 
тисячі українських цивільних осіб загинули або були поранені, в той час як майже 
6,5 мільйонів українських громадян були внутрішньо переміщені, а понад 4 
мільйона втекли до сусідніх країн, додавши до більш ніж 14 000 осіб, як 
військовослужбовців, так і цивільних осіб, які втратили життя за попередні вісім 
років в результаті окупації Криму Російською Федерацією і конфлікту, який вона 
породила на сході України; 

C. оскільки через місяць після початку російської агресії війна в Україні продовжує 
забирати невинні життя; оскільки звірства російських військ досягли нового дна, 
коли в неділю 3 квітня 2022 року були виявлені тіла цивільних чоловіків і жінок, 
що лежали на вулицях Бучі — міста, недоступного для української армії  майже 
протягом місяця; оскільки ці факти чітко виправдовують створення міжнародної 



комісії для розслідування всіх злочинів, вчинених російською армією з початку 
війни; 

D. оскільки російська армія продовжує здійснювати невибіркові обстріли та 
повітряні атаки по житлових районах та цивільній інфраструктурі, такій як 
лікарні, школи та дитячі садки, що призвело до повного або майже повного 
знищення Маріуполя, Волновахи та інших міст і сіл; 

E. оскільки Україна до сих пір продемонструвала безпрецедентний рівень опору і 
стійкості, і позбавила Росію можливості досягнути початкову мету війни, що 
передбачала окупацію всієї країни; 

F. оскільки 5 квітня 2022 року Єврокомісія запропонувала і оголосила про нові 
санкції і працює над додатковими пакетами санкцій; оскільки перші санкції ЄС 
проти Російської Федерації були введені в березні 2014 року після незаконної 
анексії Криму в 2014 році і оскільки останній пакет був ухвалений 15 березня 
2022 року після неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну, 
яке вона запустила 24 лютого 2022 року; оскільки ЄС у відповідь на причетність 
Білорусі до російської агресії та вторгнення також ухвалив санкції проти Білорусі; 

G. оскільки санкції мають ефект, але закупівлі ЄС викопного палива з Росії все ще 
забезпечують для режиму засоби, які допомагають фінансувати війну; 

H. оскільки ЄС платить Росії до 800 мільйонів євро на день за доставку викопного 
палива, що на рік складає майже 300 мільярдів євро; 

I. оскільки майже 500 міжнародних компаній і корпорацій вирішили призупинити 
свою діяльність в Росії або повністю вийти з російського ринку; оскільки, тим не 
менш, деякі компанії продовжують вести звичайний бізнес в Росії, ставлячи 
прибуток від операцій на російському ринку вище безпеки і соціальної 
відповідальності, тим самим послаблюючи наслідки санкцій і підриваючи 
засудження Російської Федерації міжнародною спільнотою; 

J. оскільки академічні дослідження1 показують, що заборона імпорту викопного 
палива з Росії вплине на економічне зростання ЄС, що відповідатиме оціненим 
втратам менше 3% ВВП, в той час як потенційні втрати для російської економіки 
за той же період складуть 30 % ВВП і відіграють важливу роль у припиненні 
російської агресії; 

K. оскільки 1 квітня 2022 року Голова Європарламенту Мецола звернулась до 
Верховної Ради та від імені Європейського парламенту зустрілась з Президентом 
та Прем'єр-міністром України й лідерами політичних фракцій; 

                                              
1  У тому числі від Bachmann et al., European Central Bank (Європейський центральний 

банк), Deutsche Bank Research, Oxford Economics, Goldman Sachs і т.д. як підсумовує 
Німецька рада економічних експертів (Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) у своїй доповіді від березня 2022 року під назвою 
«Auswirkungen eines möglichen Wegfalls Russischer Rohstofflieferungen auf 
Energiesicherheit und Wirtschaftsleistung: Auszug aus der aktualisierten 
Konjunkturprognose 2022 und 2023» (Наслідки можливого припинення постачань 
сировини для енергетичної безпеки і економічної продуктивності: уривок з 
оновленого прогнозу кон'юнктури на 2022 і 2023 роки). 



1. найрішучішим чином засуджує агресію Російської Федерації проти України, а 
також участь Білорусі в цій війні, та вимагає від Росії негайно припинити всі 
воєнні дії на території України і беззастережно вивести всі війська і військову 
техніку з усієї міжнародно визнаної території України; тужить з народом України 
за його несамовиту втрату і страждання; 

2. підкреслює, що військова агресія і вторгнення є серйозним порушенням 
міжнародного права, зокрема Женевської конвенції та додаткових протоколів до 
неї і Статуту ООН, закликає Російську Федерацію повернутися до виконання 
обов'язків постійного члена Ради Безпеки ООН у підтриманні миру та безпеки, а 
також поважати свої зобов'язання згідно з Гельсинським заключним актом, 
Паризької хартії для нової Європи і Будапештським меморандумом про гарантії 
безпеки; вважає російське вторгнення в Україну нападом не тільки на суверенну 
країну, але й зазіханням на принципи та механізм співробітництва і безпеки в 
Європі та заснований на правилах міжнародний порядок, як визначено Статутом 
ООН; 

3. висловлює своє обурення та невдоволення у зв'язку з повідомленнями про 
звірства, включаючи зґвалтування та страту цивільних осіб, примусове 
переміщення, грабежі та націлювання на цивільну інфраструктуру, таку як 
лікарні, медичні установи, школи, укриття населення та машини швидкої 
допомоги, а також стрільбу по цивільних особах, які намагаються втекти з зон 
конфлікту через попередньо узгоджені гуманітарні коридори, які російські 
збройні сили обіцяли створити в деяких окупованих українських містах, таких як 
Буча; наполягає на тому, що винуватці військових злочинів та інших серйозних 
порушень прав, а також посадові особи уряду та військові керівники повинні бути 
притягнуті до відповідальності; нагадує, що в разі воєнних злочинів і геноциду 
міжнародне співтовариство зобов'язане діяти і використовувати всі наявні в його 
розпорядженні засоби; повністю підтримує розслідування, розпочате прокурором 
МКС щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності, а також роботу комісії з 
розслідування, створену Управлінням Верховного комісара з прав людини; 
закликає інституції ЄС вжити всіх необхідних заходів у міжнародних установах та 
провадженнях, а також у МКС або інших відповідних міжнародних трибуналах чи 
судах, щоб дії Володимира Путіна та Александра Лукашенка переслідувалися у 
кримінальному порядку як воєнні злочини та злочини проти людства, а також 
брати активну участь у їх розслідуванні; закликає створити спеціальний трибунал 
ООН щодо злочинів в Україні; вважає, що було б доречно скористатися 
перевагами міжнародного, неупередженого та незалежного механізму для 
надання допомоги в будь-яких міжнародних розслідуваннях воєнних злочинів, 
вчинених в Україні; закликає держави-члени та ЄС посилити їх здатність 
ефективно боротися з безкарністю для тих, хто скоїв воєнні злочини або брав в 
них участь; 

4. повторює, що поставки зброї повинні продовжуватися і посилюватися, щоб 
дозволити Україні ефективно захищатися; підтверджує свою підтримку всієї 
оборонної допомоги українським збройним силам, що надається індивідуально 
державами-членами та колективно через Європейський інструмент підтримки 
миру (ЄІПМ); вітає рішення збільшити допомогу Україні через ЄІПМ ще на 
500 млн євро і закликає до подальшого збільшення конкретних внесків для 
невідкладного зміцнення оборонних можливостей України як в двосторонньому 
порядку, так і в рамах ЄІПМ;  



5. закликає до створення безпечних проходів і гуманітарних коридорів для евакуації 
цивільних осіб, які рятуються від бомбардувань, а також до розширення мереж 
гуманітарної допомоги ЄС в Україні (в тому числі для палива, продовольства, 
медикаментів, питної води, енергогенераторів і мобільних кампусів); пропонує 
Єврокомісії запровадити програми допомоги для України за принципом «рівний 
— рівному» з метою підвищення ефективності надання допомоги; закликає 
звернути особливу увагу на становище дітей, як неповнолітніх без супроводу, так 
і тих, хто втікає зі своїми сім'ями, і закликає до того, щоб до кожної дитини, яка 
шукає притулку, ставилася в першу чергу як до дитини, а також закликає до 
забезпечення захисту всіх осіб, які втікають з України, незалежно від їх 
соціального або етнічного походження, статі, сексуальної орієнтації, можливостей 
або статусу міграції; висловлює вдячність державам-членам та сусіднім країнам 
України за їх швидку та позитивну реакцію на потік понад 4 мільйонів біженців, 
які рятуються від війни; вітає активізацію Директиви про тимчасовий захист1 та 
закликає до розвитку механізмів для переміщення біженців між державами-
членами, включаючи швидке скоординоване транспортування біженців, зокрема 
дітей без супроводу та дітей з інвалідністю, які потребують особливого догляду; 

6. підкреслює, що реакція ЄС і його політична участь повинні бути на рівні 
ворожого виклику і відповідати зусиллям наших українських однодумців-
партнерів, які борються і жертвують в ім’я європейських цінностей і принципів, 
які виходять за рамки нинішнього членства в ЄС; 

7. висловлює свою неподільну солідарність з народом України та з його рішучими 
прагненнями перетворити свою країну на демократичну та процвітаючу 
європейську державу; визнає бажання України брати участь у європейському 
проекті, як це було висловлено через її заявку на членство в ЄС, подану 28-го 
лютого 2022 року; знову закликає інститути ЄС дати чіткий політичний сигнал їх 
зобов'язань і працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС відповідно 
до статті 49 Договору про Європейський Союз та на основі заслуг, і, тим часом, 
продовжувати працювати над її інтеграцією до єдиного ринку ЄС відповідно до 
Угоди про асоціацію; вітає Версальську декларацію Європейської ради, в якій 
зазначено, що Україна є членом нашої європейської сім'ї; 

8. рішуче засуджує російську риторику, у якій натякається на можливе застосування 
зброї масового знищення Російською Федерацією, і підкреслює, що будь-яке таке 
розгортання буде неприйнятним і буде мати найсуворіші наслідки; крім того, 
засуджує захоплення російськими силами активних або демонтованих ядерних 
установок та майданчиків на території України, підкреслюючи, що належне 
поводження з цими установками є важливим питанням охорони здоров'я для 
всього регіону; підкреслює вирішальну роль Міжнародного агентства з атомної 
енергії (МАГАТЕ) у забезпеченні безпеки ядерних установок в Україні; підтримує 
заклик української влади до Ради Безпеки ООН негайно вжити заходів щодо 
демілітаризації зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції та 
дозволити МАГАТЕ негайно взяти під повний контроль майданчик атомної 
електростанції; 

                                              
1  Директива Ради ЄС 2001/55/ЄС від 20 липня 2001 про мінімальні стандарти надання 

тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та про заходи, що 
сприяють балансу зусиль між державами-членами щодо приймання таких осіб та його 
наслідків (ОВ L 212, 7.8.2001, с. 12). 



9. вітає швидке прийняття санкцій Радою ЄС та високо оцінює єдність інститутів ЄС 
та держав-членів у відповідь на агресію Росії проти України, а також високий 
рівень координації між країнами «Великої сімки» (G7); закликає всі партнери, 
зокрема держави-кандидати в ЄС та потенційні держави-кандидати, узгодити 
пакети санкцій; вітає новостворену спеціальну «Оперативну робочу групою з 
визначення російських еліт, довірених осіб та олігархів», метою якої є 
координація роботи ЄС, «Великої сімки» (G7) та Австралії щодо санкцій проти 
російських та білоруських олігархів; закликає Європейську службу зовнішньої 
діяльності та Комісію активізувати свою діяльність з країнами, які ще не 
приєдналися до ЄС у запровадженні санкцій проти Російської Федерації, 
використовуючи важелі впливу ЄС та весь спектр наявних для цього засобів, а 
також надання допомоги у разі необхідності; засуджує неприєднання окремих 
країн-кандидатів в ЄС до санкцій ЄС; закликає до створення чіткого плану дій 
щодо країн, що не є членами ЄС, які допомагають Російській Федерації обійти 
санкції; закликає Раду ЄС запровадити подальші жорсткі санкції, враховуючи 
безперервну ескалацію російської агресії та шокуючі злочинні дії, вчинені 
російськими збройними силами, які, безсумнівно, є воєнними злочинами; 

10. закликає держави-члени підтримати відправку миротворців ООН для захисту 15 
ядерних реакторів в Україні у тісній співпраці з місією Міжнародного агентства з 
атомної енергії; підкреслює, що відповідно до своєї резолюції 377 Генеральна 
Асамблея ООН має допоміжні повноваження щодо прийняття рішень, коли Рада 
Безпеки не в змозі приймати адекватні рішення з питань підтримання миру; 

11. закликає лідерів ЄС та лідерів інших держав виключити Росію з G20 та інших 
багатосторонніх відкритих до співпраці організацій, таких як Рада ООН з прав 
людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО та інші, що було б 
важливим знаком того, що міжнародне співтовариство не повернеться до 
звичного ведення справ з державою-агресором; 

12. підкреслює, що повне та ефективне впровадження існуючих санкцій на всій 
території ЄС та міжнародними союзниками ЄС має бути наразі пріоритетом; 
закликає держави-члени невідкладно визначити та, у разі необхідності, швидко 
створити правову основу для забезпечення повного та ефективного дотримання 
санкцій у межах національних юрисдикцій; закликає Комісію та наглядові органи 
ЄС уважно спостерігати за ефективним та всеосяжним виконанням усіх санкцій 
ЄС державами-членами та усувати будь-які способи обходу; 

13. закликає держави-члени забезпечити, щоб національні заходи покарання за 
порушення санкцій ЄС були ефективними, пропорційними та стримуючими; вітає 
заяву про намір створити сховище даних щодо санкцій та дорожню карту 
(включаючи критерії та графік) для переходу від виявлення систематичного 
недотримання санкцій ЄС до процедур розгляду порушення в Суді Європейського 
Союзу; 

 закликає Раду ЄС запровадити подальші санкції проти громадських діячів, які 
поширюють агресивну пропаганду в Росії на підтримку російської агресії проти 
України; 

15. нагадує, що податкові надходження від найбільших іноземних компаній Росії 
складають значну частину російського бюджету і, за оцінками, становлять 
третину військових витрат; у зв'язку з цим вітає рішення багатьох західних 



компаній відмовитися від ведення бізнесу в Росії або постачання туди своєї 
продукції і послуг; закликає приватний бізнес вивести свої інвестиції, перенести 
виробничі об’єкти з Росії і скоротити діючі контракти; закликає великі ІТ-
компанії істотно або повністю обмежити доступ користувачів в Росії до своїх 
продуктів, послуг та операційних систем; 

16. закликає підвищити ефективність існуючих санкцій, крім іншого, у співпраці з 
партнерами ЄС, що розділяють погляди, шляхом виключення банків Російської 
Федерації з системи SWIFT і заборони будь-яким суднам під російським 
прапором, у російської власності, суднам, які зареєстровані в Росії, зафрахтовані 
чи експлуатовані Росією, будь-яким суднам, що походять з або прямують до 
російського порту або будь-яким іншим пов'язаним з Росією морським суднам, 
включаючи «Совкомфлот», заходити в територіальні води ЄС і пришвартуватися 
в портах ЄС; закликає заборонити автомобільних перевезень з території і на 
територію Росії і Білорусі і пропонує розширити експортну заборону на договори 
поставок, які були укладені до набрання чинності санкцій, але умови яких ще не 
були  виконані в повному обсязі; вимагає ввести вторинні санкції до всіх 
суб'єктів, зареєстрованих в ЄС і країнах, що не входять в ЄС, які допомагають 
російському і білоруському режимам обійти санкції; 

17. закликає до негайного повного ембарго на  імпорт російських нафти, вугілля, 
ядерного палива та газу, щоб "Північний потік 1 і 2" були повністю відкинуті, а 
також до надання плану щодо продовження гарантування безпеки 
енергопостачання ЄС в короткостроковій перспективі; закликає Комісію, 
Європейську службу зовнішньої діяльності та держави-члени розробити 
комплексний план дій для ЄС щодо подальших санкцій та чітко повідомляти про 
межі дозволеного та кроки скасування санкцій у форматі «міра за міру» у разі, 
якщо Росія вживе заходів для відновлення незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів та 
повністю виведе свої війська з території України; 

18. ще раз підкреслює важливість диверсифікації енергоресурсів, технологій і 
маршрутів поставок, на додаток до подальших інвестицій в енергоефективність, 
поновлювані джерела енергії, технології для зберігання газу та електроенергії та 
стійкі довгострокові інвестиції відповідно до Європейського зеленого курсу; 
підкреслює важливість забезпечення поставок енергоресурсів від торгових 
партнерів ЄС за допомогою існуючих і майбутніх угод про зони вільної торгівлю 
з метою подальшого зниження залежності ЄС від Росії, особливо в сировині; крім 
того, закликає до створення спільних стратегічних запасів енергії та механізмів 
закупівлі енергії на рівні ЄС з метою підвищення енергетичної безпеки при 
одночасному зниженні зовнішньої енергетичної залежності та волатильності цін; 
закликає розпочати роботу зі створення газового союзу, заснованого на спільних 
закупівлях газу державами-членами; 

19. закликає держави-члени припинити співпрацю з російськими компаніями щодо 
існуючих і нових ядерних проектів, зокрема Фінляндію, Угорщину та Болгарію, 
де російські експерти можуть бути замінені західними, і поетапно відмовитися від 
використання послуг Росатома; закликає припинити наукове співробітництво з 
російськими енергетичними компаніями, такими як Росатом, та іншими 
відповідними російськими науковими організаціями; вимагає, щоб санкції щодо 
Білорусі відображали введені проти Росії санкції, щоб закрити будь-які лазівки, 
що дозволяють Путіну обійти санкції, використовуючи допомогу Лукашенка; 



20. закликає міжнародні енергетичні організації переглянути роль Росії у своїй 
діяльності, включаючи потенційне призупинення проектів співпраці між Росією 
та МАГАТЕ, а також призупинення участі Росії у багатосторонніх проектах; 

21. підкреслює, що всі активи, що належать російським чиновникам або олігархам, 
пов'язаним з режимом Путіна, їх довіреним і підставним особам, а також, 
пов'язаних з режимом Лукашенка в Білорусі особам, повинні бути вилучені, а візи 
ЄС скасовані в рамках повної і негайної заборони на золоті паспорти, візи і 
посвідки на проживання; підкреслює, що більш широкий сегмент російських 
чиновників, губернаторів, мерів і членів економічної еліти, які дотримуються 
нинішньої політики режиму Путіна і користуються нею, повинні бути об'єктом 
санкцій; 

22. закликає почати роботу над створенням фонду, за прикладом плана Маршалла 
(Трастовий фонд солідарності з Україною) для відновлення України після війни, 
запустити масштабну інвестиційну програму та розкрити потенціал економічного 
зростання країни; вважає, що фонд повинен бути щедрим і фінансуватися, у тому 
числі, ЄС, його державами-членами, донорськими внесками і компенсацією Росії 
за воєнні збитки, включаючи  російські активи, які раніше були заморожені в 
результаті санкцій і повинні бути юридично конфісковані відповідно до 
міжнародного права; 

23. закликає ЄС швидко підвищити фінансову прозорість, закрити всі лазівки, 
спрямовані на приховування бенефіціарних власників в рамках переговорів про 
пакет законодавчих мір про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням  
тероризму, і забезпечити конфіскацію будь-яких коштів, що зберігаються 
російськими олігархами в Європейському Союзі; у цьому контексті закликає 
внести до чорного списку будь-які фінансові установи в країнах, що не входять до 
ЄС, які займаються або дозволяють відмивання грошей; 

24. закликає створити механізм солідарності ЄС для боротьби з економічними та 
соціальними наслідками війни Росії проти України та запровадженими санкціями; 
визнає, що ефективні санкції проти Російської Федерації та потік мільйонів 
біженців, які втікають з України в результаті російської агресії та вторгнення, 
створюють неминучі економічні та соціальні проблеми в ЄС та його державах-
членах; закликає передбачити компенсаційні заходи й альтернативні поставки 
товарів та джерел енергії з метою зменшення цих негативних наслідків, а також 
ефективні заходи по боротьбі з неприйнятними спекуляціями, які ще більше їх 
погіршують, в тому числі шляхом винесення уроку із успішних заходів, вжитих 
ЄС у відповідь на пандемію COVID-19; 

25. вітає заяви багатьох європейських міст про те, що вони припинили свої схеми 
співпраці та партнерства з російськими містами та організаціями; закликає органи 
місцевого самоврядування та міста переглянути та припинити партнерські угоди з 
містами Російської Федерації, а також налагодити співпрацю з українськими 
містами-побратимами; 

26. підкреслює важливість того, щоб сільськогосподарський сектор України міг 
якомога швидше функціонувати належним чином, докладаючи всіх можливих 
зусиль для збереження майбутнього посівного та виробничого сезону, а також 
уможливлення безпечного транспортування та продовольчих та паливних 
коридорів до та з країни; закликає до відкриття зелених наземних коридорів, щоб 



доставити в Україну все необхідне для підтримки сільськогосподарського 
виробництва (наприклад, пестицидів і добрив) і вивезти з України всю 
сільськогосподарську продукцію, яка все ще може бути експортована; 

27. висловлює свою максимальну підтримку рішенню прокурора МКС розпочати 
розслідування інкримінованих воєнних злочинів та злочинів проти людяності, 
скоєних в Україні, та підкреслює важливість швидкої роботи та прогресу з метою 
забезпечення необхідних доказів; тому закликає надати фінансову та практичну 
підтримку важливої роботи МКС, наприклад, дозволяючи Консультативній місії 
ЄС в Україні допомогти з документуванням доказів; 

28. закликає ЄС та його держави-члени створити глобальний механізм боротьби з 
корупцією та швидко запровадити цілеспрямовані санкції проти осіб, 
відповідальних за корупцію на високому рівні в Росії та Білорусі; 

29. закликає держави-члени та Європейську комісію підтримати всі законні 
міжнародні та національні процеси для розслідування інкримінованих злочинів 
проти людяності та воєнних злочинів, вчинених в Україні, з метою притягнення 
всіх винних та співучасників до відповідальності перед судом; 

30. повторює, що російська дезінформація є частиною військових зусиль Росії в 
Україні, і що санкції ЄС проти російських державних медіа-каналів можна легко 
обійти, використовуючи віртуальні приватні мережі, супутникове телебачення та 
функції смарт-телебачення; закликає Європейську комісію та держави-члени 
повністю запровадити заборону на російські державні пропагандистські канали; 

31. закликає розширити вимоги до розкриття інформації європейських фінансових 
установ з метою інформування компетентних органів про всі активи у володінні 
певних громадян Росії та Білорусі, а не тільки про їх депозити; нагадує, що 
громадяни ЄС можуть використовувати засіб викривачів інформації Європейської 
комісії для анонімного повідомлення про порушення минулих, поточних і 
запланованих санкцій проти російських і білоруських фізичних і юридичних осіб; 
вважає, що обсяг індивідуальних санкційних списків повинен бути поширений на 
нинішніх і минулих бенефіціарів, що тісно пов’язані з російським і білоруським 
урядами; закликає Європейську комісію повною мірою використовувати рамки 
боротьби з відмиванням грошей і включити Росію і Білорусь до переліку 
юрисдикцій високого ризику, зазначених у статті 9 четвертої Директиви про 
боротьбу з відмиванням грошей1; закликає Європейську комісію запропонувати 
створення спеціального органу для спостереження за виконанням фінансових 
санкцій та інших обмежувальних заходів ЄС; закликає Комісію скласти карту та 
опублікувати активи, заморожені та вилучені кожною державою-членом; вітає 
зусилля громадянського суспільства та журналістів, що проводять розслідування 
у відкритті активів, що належать російським олігархам; 

32. вітає рішення міжнародних організацій, в тому числі організацій у сфері культури 
і спорту, призупинити участь Росії; закликає держави-члени знизити рівень 
представництва Російської Федерації та зменшити кількість російського та 
білоруського дипломатичного та консульського персоналу в ЄС, зокрема, якщо 
їхні дії пов'язані зі шпигунством, дезінформацією або воєнними справами; 
закликає до продовження координації дій з трансатлантичними союзниками та 

                                              
1  OВ L 141, 5.6.2015, с. 73. 



партнерами-однодумцями, такими як НАТО, G7 та Організація економічного 
співробітництва і розвитку, членами Європейської асоціації вільної торгівлі, 
асоційованими державами та країнами-кандидатами; підкреслює, що ЄС повинен 
рішуче реагувати, коли передбачувані партнери не підтримують позиції ЄС; 

33. доручає Голові Європейського парламенту надіслати цю резолюцію заступнику 
Голови Європейської комісії / верховному представнику Європейського Союзу з 
питань закордонних справ і політики безпеки, Раді ЄС, Європейській комісії, 
урядам та парламентам держав-членів ЄС, Організації Об'єднаних Націй, НАТО, 
G7, Раді Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Президенту, 
Уряду та Верховній Раді України, Президенту, Уряду та Державній Думі 
Російської Федерації, Президенту, Уряду та парламенту Білорусі. 
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