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Резолюция на Европейския парламент относно статута на страна кандидатка на 
Украйна, Република Молдова и Грузия
(2022/2716(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции относно Украйна, Република 
Молдова и Грузия,

– като взе предвид член 49 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид кандидатурите за членство в ЕС, представени от Украйна, 
Република Молдова и Грузия,

– като взе предвид Версайската декларация от 11 март 2022 г.,

– като взе предвид становищата на Комисията от 17 юни 2022 г. относно 
кандидатурите за членство в ЕС на Украйна (COM (2022)0407), Република 
Молдова (COM (2022)0406) и Грузия (COM (2022)0405),

– като взе предвид съвместното изявление на ръководителите на политическите 
групи в ЕП, адресирано до държавните и правителствените ръководители с оглед 
на заседанието на Европейския съвет на 23 и 24 юни 2022 г.,

– като взе предвид член 32, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че откакто на 24 февруари 2022 г. Русия започна своята 
непровокирана, необоснована и незаконна агресивна война срещу Украйна, 
геополитическата среда в Европа се промени значително;

Б. като има предвид, че кандидатури за членство в Европейския съюз бяха подадени 
съответно от Украйна на 28 февруари 2022 г. и от Република Молдова и Грузия на 
3 март 2022 г.;

В. като има предвид, че народите на Украйна, Република Молдова и Грузия от 
години насам последователно изразяват непоколебима подкрепа за европейския 
курс на своите държави, като възприемат с готовност европейските принципи и 
ценности;

Г. като има предвид, че отношенията на ЕС с Украйна, Република Молдова и Грузия 
се основават на амбициозни споразумения за асоцииране и задълбочени и 
всеобхватни зони за свободна търговия, които създават благоприятна среда за 
сближаване на законодателството и икономическа интеграция, които са ключови 
елементи на един бъдещ процес на присъединяване;

Д. като има предвид, че Комисията публикува становища относно трите заявления, в 
които препоръчва на Съвета да потвърди перспективите на Украйна, Република 
Молдова и Грузия да станат държави членки на ЕС;
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Е. като има предвид, че в своите становища Комисията препоръча да се предостави 
статут на страна кандидатка на Украйна и Република Молдова; като има предвид, 
че що се отнася до Грузия, Комисията препоръча да ѝ се предостави статут на 
страна кандидатка едва след като бъдат изпълнени редица приоритети;

1. посреща със задоволство становищата на Комисията относно заявленията на 
Украйна, Република Молдова и Грузия за членство в Европейския съюз, които 
потвърждават перспективите на трите държави за присъединяване към ЕС; 
приветства официалната препоръка на Комисията за предоставяне на статут на 
страна кандидатка на Украйна и Република Молдова и на европейска перспектива 
на Грузия;

2. призовава държавните и правителствените ръководители, които ще се срещнат в 
рамките на Европейския съвет на 23 и 24 юни, да последват становището на 
Комисията и да предоставят на Украйна и Република Молдова статут на страна 
кандидатка и да продължат усилията си за предоставянето на същия статут на 
Грузия, след като бъдат изпълнени редица приоритети; подчертава, че 
държавните и правителствените ръководители трябва да бъдат на висотата на 
отговорността, която историята им отрежда;

3. подчертава, че предоставянето от Европейския съюз на статут на страна 
кандидатка ще се равнява на проява на лидерство, решителност и визия в 
днешния контекст на бруталната руска агресивна война срещу Украйна и опитите 
за преобразяване на геополитическата среда; отново изтъква, че ЕС трябва да 
продължи да бъде надежден партньор и вдъхващ доверие геополитически 
участник, който действа в съответствие със своите принципи и ценности и 
проявява солидарност с хората, които отстояват същите идеали;

4. отново потвърждава трайното значение на провеждането на ефективна политика 
на разширяване, която спомага за разширяване на сферата на прилагане на 
европейските ценности и принципи, както и за осигуряване на стабилност и 
просперитет; изразява твърдото си убеждение, че бъдещото присъединяване на 
Украйна, Република Молдова и Грузия и на държавите от Западните Балкани е в 
интерес на ЕС;

5. подчертава, че предоставянето на статут на страна кандидатка отправя ясно 
политическо послание, че въпросните държави са избрали необратимо да поемат 
по европейския път, което е прието положително от техните европейски 
партньори и не трябва да бъдат обект на намеса от трети страни;

6. припомня, че процесът на присъединяване се основава на заслуги и трае дълго, 
включва обвързаност с условия и поставя акцент върху реформите и напредъка в 
областта на принципите на правовата държава, основните ценности, демокрацията 
и борбата с корупцията; отново заявява, че критериите от Копенхаген се прилагат 
и трябва да бъдат изпълнени, преди процесът да може да приключи;

7. подчертава, че е необходимо опитът, който Украйна, Република Молдова и 
Грузия са натрупали при прилагането на съответните си споразумения за 
асоцииране и задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, да послужи 
като основа за предстоящия процес на присъединяване, като по този начин се даде 
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възможност на трите държави да се интегрират допълнително в рамките на 
единния пазар на ЕС и да задълбочат секторното сътрудничество; припомня, че 
този процес ще изисква засилена техническа, финансова и политическа помощ от 
ЕС;

8. припомня, че за да се запази доверието към процеса на разширяване на ЕС, 
присъединяването на страните от Западните Балкани трябва да остане на челно 
място в дневния ред и че те трябва да се придвижват напред по паралелната си 
траектория без прекъсване и по-динамично въз основа на заслуги, съответствие на 
политиките, солидарност по международни въпроси и съгласувани ангажименти;

9. отчита, че украинците, молдовците и грузинците последователно подкрепят 
ориентацията на своите държави към Европа и че те заслужават да живеят в 
свободни, демократични и проспериращи държави, които са горди и ангажирани 
членове на европейското семейство; заключава, че предстоящият Европейски 
съвет може да направи важна първа стъпка към осъществяването на мечтите на 
народите на тези три държави;

10. призовава Комисията и Съвета да установят засилен и структуриран политически 
диалог със страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки с цел 
постигане на по-нататъшен напредък по отношение на икономическата 
интеграция и хармонизирането на законодателството, както и с оглед на 
постепенното им включване в работата и процедурите на институциите на ЕС, ако 
това е целесъобразно;

11. отново призовава институциите на ЕС да ускорят необходимите стъпки за пълно 
прилагане на гласуването с квалифицирано мнозинство в рамките на процеса на 
вземане на решения в ЕС, което е спешно необходимо за подобряване на 
функционирането на Европейския съюз;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на 
правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на президентите, 
правителствата и парламентите на Украйна, Република Молдова и Грузия.


