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B9-0334/2022

Az Európai Parlament állásfoglalása Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia uniós 
tagjelölti státuszáról
(2022/2716(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Ukrajnáról, a Moldovai Köztársaságról és Grúziáról szóló korábbi 
állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkére,

– tekintettel az Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia által benyújtott uniós tagság 
iránti kérelemre,

– tekintettel a 2022. március 11-i versailles-i nyilatkozatra,

– tekintettel a Bizottságnak az Ukrajna (COM(2022)0407), a Moldovai Köztársaság 
(COM(2022)0406) és Grúzia (COM(2022)0405) által benyújtott uniós tagság iránti 
kérelmekről szóló, 2022. június 17-i véleményeire,

– tekintettel képviselőcsoportjai vezetőinek az Európai Tanács 2022. június 23–24-i 
ülésére tekintettel az állam- és kormányfőknek címzett közös nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2022. február 24 óta, amikor Oroszország elindította az Ukrajna elleni agressziót, 
jelentősen megváltozott az európai geopolitikai környezet;

B. mivel Ukrajna 2022. február 28-án, a Moldovai Köztársaság és Grúzia pedig 2022. 
március 3-án benyújtotta az európai uniós tagság iránti kérelmét;

C. mivel Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia népe éveken keresztül folyamatosan 
bizonyította, hogy országaik eltökéltek az európai irányvonal, valamint az európai elvek 
és értékek mellett;

D. mivel az EU Ukrajnával, a Moldovai Köztársasággal és Grúziával fenntartott 
kapcsolatai ambiciózus társulási megállapodásokon és mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térségeken alapulnak, amelyek kedvező környezetet teremtenek a 
jogszabályok közelítéséhez és a gazdasági integrációhoz, amelyek a jövőbeli 
csatlakozási folyamat kulcsfontosságú elemei;

E. mivel a Bizottság véleményeket tett közzé a három kérelemről, amelyekben azt 
javasolta a Tanácsnak, hogy erősítse meg Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia 
uniós tagállammá válásának kilátásait;

F. mivel véleményeiben a Bizottság azt javasolta, hogy Ukrajna és a Moldovai 
Köztársaság kapjon tagjelölti státuszt; mivel Grúzia esetében a Bizottság azt ajánlotta, 
hogy a tagjelölt státuszt csak azt követően adják meg, hogy számos prioritási kérdést 
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rendeznek;

1. üdvözli Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia európai uniós tagság iránti 
kérelméről szóló bizottsági véleményeket, amelyek megerősítik a három ország uniós 
csatlakozási kilátásait; üdvözli a Bizottság hivatalos ajánlását, hogy Ukrajna és a 
Moldovai Köztársaság kapjon tagjelölt státuszt, Grúzia pedig kapjon „európai 
perspektívát”;

2. felhívja az Európai Tanácsban június 23–24-én ülésező állam- és kormányfőket, hogy 
kövessék a Bizottság véleményét, és adjanak uniós tagjelölti státuszt Ukrajnának és a 
Moldovai Köztársaságnak, és folytassák a munkát annak érdekében, hogy Grúziának 
bizonyos prioritások figyelembevételét követően ugyanezt a státuszt biztosítsák; 
hangsúlyozza, hogy az állam- és kormányfőknek eleget kell tenniük történelmi 
felelősségüknek;

3. hangsúlyozza, hogy a tagjelölti státusz Európai Unió általi megadása az Ukrajna elleni 
brutális orosz agresszióval és a geopolitikai környezet újradefiniálására irányuló 
kísérlettel összefüggésben vezető szerepet, eltökéltséget és jövőképet fog mutatni; 
megismétli, hogy az EU-nak megbízható partnernek és hiteles geopolitikai szereplőnek 
kell lennie, amely tiszteletben tartja elveit és értékeit azáltal, hogy szolidaritást mutat 
azok felé, akik azonos eszmények mellett szállnak síkra;

4. megerősíti egy olyan hatékony bővítési politika tartós fontosságát, amely hozzájárul az 
európai értékek és elvek alkalmazási területének kiterjesztéséhez, valamint a stabilitás 
és a jólét megteremtéséhez; határozottan úgy véli, hogy Ukrajna, a Moldovai 
Köztársaság és Grúzia, valamint a nyugat-balkáni országok jövőbeli csatlakozása az EU 
mindenek felett álló érdekét szolgálja;

5. hangsúlyozza, hogy a tagjelölt státusz megadása azt az egyértelmű politikai üzenetet 
közvetíti, hogy a szóban forgó országok visszafordíthatatlanul európai utat választottak, 
amelyet európai partnereik elfogadtak, és amelybe harmadik felek nem avatkozhatnak 
be;

6. emlékeztet arra, hogy a csatlakozási folyamat érdemeken alapul és hosszadalmas, 
feltételességet foglal magában, és hangsúlyt fektet a reformokra és az előrehaladásra a 
jogállamiság, az alapvető értékek, a demokrácia és a korrupció elleni küzdelem 
területén; megismétli, hogy a koppenhágai kritériumok alkalmazandók, és hogy azokat 
teljesíteni kell a folyamat lezárása előtt;

7. hangsúlyozza, hogy a közelgő csatlakozási folyamat alapjaként ki kell használni 
Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Grúzia társulási megállapodásainak 
végrehajtásával, valamint a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekkel 
kapcsolatos tapasztalatait, lehetővé téve ezáltal a három ország számára, hogy tovább 
integrálódjanak az EU egységes piacába, és fokozzák az ágazati együttműködést; 
emlékeztet arra, hogy ehhez a folyamathoz az EU részéről fokozott technikai, pénzügyi 
és politikai támogatásra lesz szükség;

8. emlékeztet arra, hogy az uniós bővítési folyamat hitelességének megőrzése érdekében a 
nyugat-balkáni országok csatlakozásának továbbra is kiemelt helyen kell szerepelnie a 
napirenden, és ezzel párhuzamosan az érdemeken, a politikai összehangoláson, a 
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nemzetközi ügyekben való szolidaritáson és az elfogadott kötelezettségvállalásokon 
alapuló dinamizmussal párhuzamosan folytatódnia kell;

9. elismeri, hogy az ukránok, a moldovaiak és a grúzok folyamatosan támogatták országuk 
Európa-párti orientációját, és megérdemlik, hogy szabad, demokratikus és virágzó 
országokban éljenek, amelyek büszkék és elkötelezett tagjai az európai családnak; arra a 
következtetésre jut, hogy a következő Európai Tanács fontos első lépést tehet e három 
ország népe álmainak megvalósítása felé;

10. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy alakítsanak ki megerősített és strukturált 
politikai párbeszédet a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal a további gazdasági 
integráció és a jogszabályok harmonizációjának előmozdítása, valamint adott esetben az 
uniós intézmények munkájába és eljárásaiba való fokozatos bevonás érdekében;

11. ismételten felhívja az uniós intézményeket, hogy gyorsítsák fel a minősített többségi 
szavazás teljes körű végrehajtásához szükséges lépéseket az uniós döntéshozatalban, 
amire sürgősen szükség van az Európai Unió működésének javításához;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak, az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, valamint Ukrajna, a Moldovai 
Köztársaság és Grúzia elnökének, kormányának és parlamentjének.


