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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyznania Ukrainie, Republice 
Mołdawii i Gruzji statusu krajów kandydujących
(2022/2716(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy, Republiki Mołdawii i 
Gruzji,

– uwzględniając art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając wnioski o członkostwo w UE złożone przez Ukrainę, Republikę 
Mołdawii i Gruzję,

– uwzględniając deklarację wersalską z 11 marca 2022 r.,

– uwzględniając opinie Komisji z 17 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków o członkostwo 
w UE złożonych przez Ukrainę (COM(2022)0407), Republikę Mołdawii 
(COM(2022)0406) i Gruzję (COM(2022)0405),

– uwzględniając wspólne oświadczenie przywódców grup politycznych skierowane do 
szefów państw i rządów w perspektywie posiedzenia Rady Europejskiej 23 i 24 czerwca 
2022 r.,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że od 24 lutego 2022 r., kiedy Rosja rozpoczęła niesprowokowaną, 
nieuzasadnioną i nielegalną wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, otoczenie 
geopolityczne w Europie uległo znacznej zmianie;

B. mając na uwadze, że 28 lutego 2022 r. Ukraina, a 3 marca 2022 r. Republika Mołdawii i 
Gruzja złożyły wnioski o członkostwo w Unii Europejskiej;

C. mając na uwadze, że obywatele Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji od lat 
konsekwentnie wykazują niezachwiane poparcie dla europejskiego kursu ich krajów, 
przyjmując europejskie zasady i wartości;

D. mając na uwadze, że stosunki UE z Ukrainą, Republiką Mołdawii i Gruzją opierają się 
na ambitnych układach o stowarzyszeniu oraz pogłębionych i kompleksowych strefach 
wolnego handlu, co tworzy warunki sprzyjające zbliżeniu przepisów i integracji 
gospodarczej, które są kluczowymi elementami przyszłego procesu akcesyjnego;

E. mając na uwadze, że Komisja opublikowała opinie w sprawie tych trzech wniosków i 
zaleciła Radzie, żeby potwierdziła perspektywy Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji 
na członkostwo w UE;

F. mając na uwadze, że Komisja zaleciła w swoich opiniach przyznanie Ukrainie i 
Republice Mołdawii statusu kraju kandydującego; mając na uwadze, że w przypadku 
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Gruzji Komisja zaleciła przyznanie statusu kraju kandydującego dopiero po podjęciu 
szeregu działań priorytetowych;

1. z zadowoleniem przyjmuje opinie Komisji w sprawie wniosków Ukrainy, Republiki 
Mołdawii i Gruzji o członkostwo w Unii Europejskiej, potwierdzające perspektywy 
tych trzech krajów na przystąpienie do UE; z zadowoleniem przyjmuje formalne 
zalecenie Komisji, aby przyznać Ukrainie i Republice Mołdawii status kraju 
kandydującego do UE oraz wyznaczyć europejską perspektywę Gruzji;

2. wzywa szefów państw i rządów, którzy zbiorą się na posiedzeniu Rady Europejskiej 
23 i 24 czerwca, aby kierowali się opinią Komisji i przyznali Ukrainie i Republice 
Mołdawii status kraju kandydującego do UE oraz kontynuowali prace nad przyznaniem 
Gruzji takiego samego statusu po podjęciu szeregu działań priorytetowych; podkreśla, 
że szefowie państw i rządów muszą sprostać spoczywającej na nich odpowiedzialności 
historycznej;

3. podkreśla, że przyznanie przez Unię Europejską statusu kraju kandydującego będzie 
równoznaczne z wykazaniem się przywództwem, determinacją i dalekowzrocznością 
w obecnym kontekście brutalnej rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie i 
próby zdefiniowania na nowo otoczenia geopolitycznego; ponownie stwierdza, że UE 
musi nadal być niezawodnym partnerem i wiarygodnym podmiotem geopolitycznym, 
który pozostaje wierny własnym zasadom i wartościom i okazuje solidarność z tymi, 
którzy bronią takich samych ideałów;

4. potwierdza nieprzemijające znaczenie skutecznej polityki rozszerzenia, która 
przyczynia się do powiększenia obszaru, na którym obowiązują europejskie wartości i 
zasady, a także do zapewnienia stabilności i dobrobytu; jest głęboko przekonany, że 
przyszłe przystąpienie Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji oraz krajów Bałkanów 
Zachodnich leży w najlepszym interesie UE;

5. podkreśla, że przyznanie statusu kraju kandydującego to wyraźne przesłanie polityczne, 
że te kraje nieodwracalnie wybrały ścieżkę europejską, którą ich europejscy partnerzy 
zaakceptowali, i nie może być to przedmiotem ingerencji stron trzecich;

6. przypomina, że proces akcesyjny odbywa się w oparciu o osiągnięcia i jest długotrwały, 
wiąże się ze spełnieniem warunków i kładzie się w nim nacisk na reformy i postępy 
w dziedzinie praworządności, podstawowych wartości, demokracji i walki z korupcją; 
przypomina, że stosuje się kryteria kopenhaskie i muszą one zostać spełnione przed 
zakończeniem procesu;

7. podkreśla, że doświadczenia Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji zdobyte podczas 
wdrażania odnośnych układów o stowarzyszeniu oraz pogłębionych i kompleksowych 
stref wolnego handlu trzeba wykorzystać jako podstawę przyszłego procesu 
akcesyjnego, co pozwoli tym krajom na dalszą integrację na jednolitym rynku UE i 
zacieśnienie współpracy sektorowej; przypomina, że proces ten będzie wymagał 
zwiększonej pomocy technicznej, finansowej i politycznej ze strony UE;

8. przypomina, że aby zachować wiarygodność procesu rozszerzenia UE, na ważnym 
miejscu w programie działań musi pozostać przystąpienie krajów Bałkanów Zachodnich 
i trzeba nieprzerwanie kontynuować z większą dynamiką ich równoległą ścieżkę, której 
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wyznacznikami są osiągnięcia, harmonizacja polityki, solidarność w sprawach 
międzynarodowych i uzgodnione zobowiązania;

9. przyznaje, że Ukraińcy, Mołdawianie i Gruzini nieprzerwanie popierają proeuropejską 
orientację swoich krajów i zasługują na życie w wolnych, demokratycznych i 
zamożnych krajach, które są dumnymi i zaangażowanymi członkami europejskiej 
rodziny; stwierdza, że na zbliżającym się posiedzeniu Rada Europejska może uczynić 
ważny pierwszy krok w kierunku realizacji marzeń ludności tych trzech krajów;

10. wzywa Komisję i Radę, aby nawiązały wzmocniony i zorganizowany dialog polityczny 
z krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi w celu dalszej 
integracji gospodarczej i harmonizacji przepisów, a także, w stosownych przypadkach, 
stopniowego włączania ich w prace i działania instytucji UE;

11. ponawia apel do instytucji UE, aby przyspieszyły niezbędne kroki w celu pełnego 
wdrożenia głosowania większością kwalifikowaną w procesie decyzyjnym UE, co jest 
pilnie potrzebne do poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej;

12. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, a także prezydentom, rządom i parlamentom Ukrainy, Republiki Mołdawii i 
Gruzji.


