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NOTA 
van: het secretariaat-generaal van de Raad 
aan: de delegaties 
Betreft: Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad (24 februari 2022) 

– Conclusies 
  

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde 

bijeenkomst heeft aangenomen. 
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Conclusies van de Europese Raad 

over de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne 

 

1. De Europese Raad veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en 

ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. 

De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het 

internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest en ondermijnen de Europese 

en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad onderstreept dat dit ook het recht van 

Oekraïne omvat om zijn eigen toekomst te bepalen. Rusland draagt de volledige 

verantwoordelijkheid voor deze daad van agressie en voor alle vernietigingen en alle verlies 

van mensenlevens die dat met zich mee zal brengen. Het zal ter verantwoording worden 

geroepen voor zijn acties. 

2. De Europese Raad eist dat Rusland zijn militaire operaties onmiddellijk staakt, al zijn troepen 

en militair materieel onvoorwaardelijk uit het gehele grondgebied van Oekraïne terugtrekt, en 

de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne binnen zijn 

internationaal erkende grenzen volledig eerbiedigt. De Europese Raad roept Rusland en door 

Rusland gesteunde gewapende formaties op het internationaal humanitair recht te eerbiedigen 

en hun desinformatiecampagne en cyberaanvallen stop te zetten. 

3. De Europese Raad betreurt het tragische verlies van mensenlevens en het menselijk leed als 

gevolg van de Russische agressie. Hij is solidair met de vrouwen, mannen en kinderen van 

wie de levens door deze ongerechtvaardigde en onverdedigbare aanval worden getroffen. 

Hij roept Rusland en door Rusland gesteunde gewapende formaties op om veilige en 

ongehinderde humanitaire toegang tot en bijstand aan alle personen in nood toe te staan. 

4. De Europese Raad veroordeelt ook krachtig de betrokkenheid van Belarus bij deze agressie en 

roept dat land op zich te onthouden van dergelijke agressie en zijn internationale 

verplichtingen na te komen. 
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5. De EU heeft op de erkenning door Rusland van de zelfverklaarde separatistische entiteiten 

van Oekraïne en op de inzet door Rusland van zijn strijdkrachten snel en doortastend 

gereageerd door beperkende maatregelen te nemen. De Europese Raad komt vandaag, in 

nauw overleg met onze partners en bondgenoten, verdere beperkende maatregelen overeen die 

enorm zware gevolgen zullen hebben voor Rusland. Deze sancties betreffen de financiële 

sector, de energie- en de vervoerssector, goederen voor tweeërlei gebruik, evenals 

exportcontrole en exportfinanciering, bijkomende plaatsingen op de lijst van Russische 

onderdanen en nieuwe criteria voor plaatsing op de lijst. De Raad zal onverwijld de 

voorstellen van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger aannemen. 

6. De Europese Raad roept ertoe op dringend een volgend pakket met individuele en 

economische sancties, dat ook betrekking zal hebben op Belarus, voor te bereiden en goed te 

keuren. 

7. De Europese Raad herhaalt zijn onwrikbare steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en 

territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen. Hij roept alle 

landen op de twee zelfverklaarde separatistische entiteiten niet te erkennen en deze entiteiten 

niet te faciliteren of op enigerlei wijze bij te staan. 

8. De EU is verenigd in haar solidariteit met Oekraïne en zal Oekraïne en zijn bevolking samen 

met haar internationale partners blijven steunen, onder meer met aanvullende politieke, 

financiële, humanitaire en logistieke steun en via een internationale donorconferentie. In het 

verlengde van het besluit van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU van december 

2016 erkent de Europese Raad de Europese aspiraties en de Europese keuze van Oekraïne, 

zoals in de Associatieovereenkomst is verklaard. 

9. Het is de vaste overtuiging van de Europese Raad dat er in de 21e eeuw geen plaats is voor 

het gebruik van geweld en dwang om grenzen te wijzigen. Spanningen en conflicten moeten 

uitsluitend via dialoog en diplomatie worden opgelost. De EU zal nauw blijven samenwerken 

met buurlanden, en herhaalt zijn onwrikbare steun en engagement voor de soevereiniteit en de 

territoriale integriteit van Georgië en de Republiek Moldavië. Zij zal werk blijven maken van 

nauwe coördinatie met de partners en bondgenoten, in het kader van de VN, de OVSE, 

de NAVO en de G7. 
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10. De Europese Raad roept op de werkzaamheden inzake paraatheid op alle niveaus voort te 

zetten en verzoekt de Commissie in het bijzonder noodmaatregelen voor te stellen, ook op 

energiegebied. 

11. De Europese Raad blijft deze kwestie op de voet volgen. 

 


