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Resolutie van het Europees Parlement over de status van kandidaat-lidstaat van 
Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië
(2022/2716(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn vorige resoluties over Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië,

– gezien artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de aanvragen van Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië om lid te worden 
van de EU,

– gezien de Verklaring van Versailles van 11 maart 2022,

– gezien de adviezen van de Commissie van 17 juni 2022 over de aanvragen voor EU-
lidmaatschap van Oekraïne (COM (2022) 407), de Republiek Moldavië 
(COM(2022) 406) en Georgië (COM(2022) 405),

– gezien de gezamenlijke verklaring van de fractieleiders aan de staatshoofden en 
regeringsleiders met het oog op de bijeenkomst van de Europese Raad op 23 en 24 juni 
2022,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het geopolitieke klimaat in Europa sinds 24 februari 2022, toen 
Rusland zijn niet-uitgelokte, ongerechtvaardigde en illegale aanvalsoorlog tegen 
Oekraïne is begonnen, aanzienlijk is veranderd;

B. overwegende dat Oekraïne op 28 februari 2022 en de Republiek Moldavië en Georgië 
op 3 maart 2022 een aanvraag hebben ingediend om lid te worden van de Europese 
Unie;

C. overwegende dat de Oekraïners, Moldaviërs en Georgiërs al jaren voortdurend blijk 
geven van hun onwrikbare steun voor de Europese koers van hun land, waarbij zij de 
Europese beginselen en waarden omarmen;

D. overwegende dat de betrekkingen van de EU met Oekraïne, de Republiek Moldavië en 
Georgië gebaseerd zijn op ambitieuze associatieovereenkomsten en diepe en brede 
vrijhandelsruimten, waardoor een gunstig klimaat wordt geschapen voor aanpassing van 
de wetgeving en economische integratie, wat cruciale elementen zijn voor een 
toekomstig toetredingsproces;

E. overwegende dat de Commissie adviezen over de drie aanvragen heeft gepubliceerd, 
waarin zij de Raad aanbeveelt de vooruitzichten op EU-lidmaatschap van Oekraïne, de 
Republiek Moldavië en Georgië te bevestigen;

F. overwegende dat de Commissie in haar adviezen heeft aanbevolen Oekraïne en de 
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Republiek Moldavië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen; overwegende dat de 
Commissie in het geval van Georgië heeft aanbevolen de status van kandidaat-lidstaat 
pas toe te kennen nadat een aantal prioriteiten zijn aangepakt;

1. is ingenomen met de adviezen van de Commissie over de aanvragen van Oekraïne, de 
Republiek Moldavië en Georgië om lid te worden van de Europese Unie, waarin de 
vooruitzichten van de drie landen op EU-lidmaatschap worden bevestigd; is ingenomen 
met de formele aanbeveling van de Commissie om Oekraïne en de Republiek Moldavië 
de status van kandidaat-lidstaat te verlenen en Georgië een Europees perspectief te 
bieden;

2. verzoekt de staatshoofden en regeringsleiders die op 23 en 24 juni als de Europese Raad 
zullen samenkomen om het advies van de Commissie te volgen en Oekraïne en de 
Republiek Moldavië de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen en te blijven werken 
aan de toekenning van die status aan Georgië zodra een aantal prioriteiten zijn 
aangepakt; benadrukt dat de staatshoofden en regeringsleiders hun historische 
verantwoordelijkheid onder ogen moeten zien;

3. benadrukt dat de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat door de Europese Unie 
in de huidige context van de meedogenloze aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne 
blijk zou geven van leiderschap, vastberadenheid en visie en een poging zou zijn om het 
geopolitieke klimaat te herdefiniëren; herhaalt dat de EU een betrouwbare partner en 
geloofwaardige geopolitieke speler moet blijven die trouw blijft aan haar eigen 
beginselen en waarden en solidair is met diegenen die voor dezelfde idealen opkomen;

4. wijst nogmaals op het blijvende belang van een doeltreffend uitbreidingsbeleid dat 
bijdraagt tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Europese waarden en 
beginselen, alsook tot stabiliteit en welvaart; is er sterk van overtuigd dat de 
toekomstige toetreding van Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië en de landen 
van de Westelijke Balkan in het belang van de EU is;

5. benadrukt dat de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat een duidelijk politiek 
signaal is dat de betrokken landen onherroepelijk een Europese weg zijn ingeslagen die 
door hun Europese partners is aanvaard, en dat er geen sprake mag zijn van inmenging 
door derden;

6. herinnert eraan dat het toetredingsproces gebaseerd is op verdienste, veel tijd in beslag 
neemt en gekoppeld is aan voorwaarden, waarbij de nadruk wordt gelegd op 
hervormingen en vooruitgang op het gebied van de rechtsstaat, fundamentele waarden, 
democratie en corruptiebestrijding; herhaalt dat de criteria van Kopenhagen van 
toepassing zijn en dat daaraan moet worden voldaan voordat het proces kan worden 
afgerond;

7. benadrukt dat gebruik moet worden gemaakt van de ervaringen van Oekraïne, de 
Republiek Moldavië en Georgië met de uitvoering van hun respectieve 
associatieovereenkomsten en diepe en brede vrijhandelsruimten als basis voor het 
komende toetredingsproces, zodat de drie landen verder in de interne markt van de EU 
kunnen integreren en de sectorale samenwerking kunnen versterken; herinnert eraan dat 
dit proces meer technische, financiële en politieke bijstand van de EU vereist;
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8. herinnert eraan dat de toetreding van de landen van de Westelijke Balkan hoog op de 
agenda moet blijven staan om de geloofwaardigheid van het uitbreidingsproces van de 
EU te behouden, en dat hun parallelle traject ononderbroken moet blijven, met een 
grotere dynamiek op basis van verdienste, politieke afstemming, solidariteit op het 
gebied van internationale aangelegenheden en overeengekomen verbintenissen;

9. erkent dat de Oekraïners, Moldaviërs en Georgiërs de pro-Europese koers van hun land 
voortdurend hebben gesteund en het verdienen om in een vrij, democratisch en 
welvarend land te wonen dat een trots en toegewijd lid van de Europese familie is; 
concludeert dat de komende Europese Raad een belangrijke eerste stap kan zetten om de 
dromen van de bevolking van die drie landen waar te maken;

10. verzoekt de Commissie en de Raad om een versterkte en gestructureerde politieke 
dialoog met kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten tot stand te brengen, 
met het oog op verdere economische integratie en harmonisatie, alsook, in voorkomend 
geval, de geleidelijke deelname aan de werkzaamheden en procedures van de EU-
instellingen;

11. roept de EU-instellingen nogmaals op om vaart te zetten achter de noodzakelijke 
stappen om stemming met gekwalificeerde meerderheid volledig ten uitvoer te leggen in 
de besluitvorming van de EU, aangezien dat dringend nodig is om de werking van de 
Europese Unie te verbeteren;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa alsook de president, de regering en het parlement van Oekraïne, de Republiek 
Moldavië en Georgië.


