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Usnesení Evropského parlamentu o statusu kandidátské země Ukrajiny, Moldavské 
republiky a Gruzie
(2022/2716(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině, Moldavské republice a Gruzii,

– s ohledem na společné prohlášení vedoucích politických skupin ze dne 9. června 2022 
určené hlavám států a předsedům vlád EU na zasedání ve dnech 23. a 24. června 2022,

– s ohledem na článek 49 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a kodaňská kritéria,

– s ohledem na žádosti Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie o členství v EU,

– s ohledem na Versailleské prohlášení ze dne 10. a 11. března 2022,

– s ohledem na stanoviska Komise ze dne 17. června 2022 k žádostem Ukrajiny, 
Moldavské republiky a Gruzie o členství v EU,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Ruská federace zahájila 24. února 2022 nevyprovokovanou, 
neoprávněnou a nezákonnou útočnou válku proti Ukrajině; vzhledem k tomu, že 
Ukrajina podala žádost o členství v Evropské unii dne 28. února 2022 a Moldavská 
republika a Gruzie dne 3. března 2022;

B. vzhledem k tomu, že dne 17. června 2022 zveřejnila Komise svá stanoviska k žádostem 
Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie o členství a doporučila Radě, aby všem třem 
zemím poskytla vyhlídku na členství v Evropské unii a aby Ukrajině a Moldavské 
republice udělila status kandidátské země; vzhledem k tomu, že Komise doporučila, aby 
byl Gruzii udělen status kandidátské země poté, co tato země splní určitá kritéria; 
vzhledem k tomu, že Evropská rada plánuje tuto otázku projednat na zasedání ve dnech 
23. a 24. června 2022;

C. vzhledem k tomu, že EU v roce 2014 podepsala dohody o přidružení a prohloubené a 
komplexní dohody o volném obchodu s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzií; 
vzhledem k tomu, že tyto dohody dosud nebyly plně provedeny;

D. vzhledem k tomu, že EU musí být spolehlivým partnerem a důvěryhodným 
geopolitickým aktérem, který naplňuje své zásady a hodnoty tím, že projevuje solidaritu 
s těmi, kteří hájí stejné ideály; vzhledem k tomu, že Ukrajina brání evropský 
bezpečnostní řád a zásady, na nichž byl vybudován, jako je Helsinský závěrečný akt 
a Pařížská charta pro novou Evropu; vzhledem k tomu, že rozšíření by mělo být 
vnímáno jako investice do silné, stabilní a sjednocené Evropy a jako transformační 
proces pro země, které se vydaly na cestu přistoupení k EU;

E. vzhledem k tomu, že dosavadní vývoj ukázal, že nerozšiřování s sebou nese obrovské 
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strategické náklady a může ohrozit bezpečnost a stabilitu na našem kontinentu; 
vzhledem k tomu, že žádosti o členství Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie 
vyjadřují přání jejich národů žít ve svobodných a demokratických zemích jako pevná 
součást evropské rodiny;

1. vyzývá členské státy, aby v souladu s článkem 49 Smlouvy o EU a v rámci procesu 
založeného na zásluhách udělily Ukrajině a Moldavské republice status kandidátských 
zemí EU a aby usilovaly o udělení stejného statusu Gruzii; v tomto ohledu vítá 
doporučení obsažená ve stanoviscích Komise ze dne 17. června 2022;

2. uznává snahy národů Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie, jakož i zemí západního 
Balkánu, o vstup do EU; připomíná, že je třeba zachovat dlouhodobý závazek EU vůči 
zemím západního Balkánu;

3. vyzývá členské státy, aby zmobilizovaly politickou vůli k oživení procesu rozšíření a 
splnily své sliby prostřednictvím konkrétních pozitivních kroků v přístupových 
procesech zemí, které usilují o vstup do Unie a zaslouží si být součástí evropské rodiny; 
vyzývá proto hlavy států a předsedy vlád EU, aby na zasedání ve dnech 23. a 24. června 
2022 podpořili v současnosti zablokovaný proces rozšíření o země západního Balkánu;

4. zdůrazňuje, že je třeba posuzovat každou zemi podle jejích zásluh, a zdůrazňuje, že 
pokrok každé země na cestě k přistoupení by měl záviset na jejím pokroku při zavádění 
reforem a provádění acquis EU, se zvláštním důrazem na podmínky právního státu; 
připomíná, že je třeba splnit kodaňská kritéria a že orgány EU musí v procesu 
rozšiřování důsledně dodržovat zásadu podmíněnosti;

5. vyzývá země, které chtějí přistoupit k EU, aby provedly nezbytné reformy, zejména v 
oblasti právního státu, demokracie, základních svobod, lidských práv a boje proti 
korupci; vyzývá proto orgány Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie, aby prokázaly 
své politické odhodlání a dosáhly výraznějšího pokroku prostřednictvím zásadních 
reforem, které skutečně splňují kritéria pro členství v EU;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby připravily své vnitřní struktury a poskytly dodatečné 
zdroje, jakož i větší technickou pomoc a politickou podporu, aby mohly smysluplně 
spolupracovat s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzií na jejich cestě 
k přistoupení k EU a podporovat jejich integraci;

7. znovu potvrzuje závazek EU podporovat svrchovanost, územní celistvost a nezávislost 
Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie v rámci jejich mezinárodně uznaných hranic a 
vyzývá členské státy a místopředsedu Komise / vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby urychlily úsilí o podporu těchto zemí při 
ukončování zahraniční okupace a řešení případných zbývajících územních sporů;

8. vyzývá Komisi, členské státy a místopředsedu Komise / vysokého představitele, aby 
nově nastavily Východní partnerství tak, aby se zabránilo jeho roztříštěnosti a aby 
mohlo fungovat souběžně s přístupovými procesy, a zachovalo si tak i nadále smysl; 
připomíná potřebu regionální spolupráce a větší integrace mezi zeměmi Východního 
partnerství;

9. zdůrazňuje, že přístupový proces nemůže mít žádné alternativy, protože by tak mohlo 
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hrozit oslabení závazku EU k rozšíření a také zmaření legitimních snah zemí, které se 
chtějí stát členskými státy Unie;

10. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
vládám a parlamentům členských států a prezidentům, vládám a parlamentům Ukrajiny, 
Moldavské republiky, Gruzie.


