
RE\1258741SK.docx PE733.787v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Dokument na rokovanie

B9-0334/2022

20.6.2022

NÁVRH UZNESENIA
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

o statuse kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska
(2022/2716(RSP))

Manfred Weber, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Miriam Lexmann, 
Rasa Juknevičienė, David McAllister, Željana Zovko, Siegfried Mureşan, 
Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Vladimír 
Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Daniel Buda, Cristian-Silviu 
Buşoi, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Sunčana Glavak, 
Mircea-Gheorghe Hava, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Andrey 
Kovatchev, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Marian-Jean 
Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, 
Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michaela 
Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, 
Isabel Wiseler-Lima, Alexander Alexandrov Yordanov, Milan Zver
v mene skupiny PPE



PE733.787v01-00 2/4 RE\1258741SK.docx

SK

B9-0334/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o statuse kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej 
republiky a Gruzínska
(2022/2716(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine, Moldavskej republike 
a Gruzínsku,

– so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na žiadosti Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o členstvo v EÚ,

– so zreteľom na vyhlásenie z Versailles z 11. marca 2022,

– so zreteľom na stanoviská Komisie zo 17. júna 2022 k žiadostiam o členstvo v EÚ, 
ktoré podali Ukrajina (COM(2022)0407), Moldavská republika (COM(2022)0406) a 
Gruzínsko (COM(2022)0405),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov politických skupín 
Parlamentu adresované hlavám štátov a predsedom vlád v súvislosti so zasadnutím 
Európskej rady 23. a 24. júna 2022,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže od 24. februára 2022, keď Rusko začalo nevyprovokovanú, neoprávnenú a 
nezákonnú útočnú vojnu proti Ukrajine, sa geopolitické prostredie v Európe výrazne 
zmenilo;

B. keďže Ukrajina podala žiadosť o členstvo v Európskej únii 28. februára 2022 
a Moldavská republika a Gruzínsko 3. marca 2022;

C. keďže obyvatelia Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska už roky dôsledne 
preukazujú neochvejnú podporu európskemu smerovaniu svojich krajín a prijímajú 
európske zásady a hodnoty;

D. keďže vzťahy EÚ s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzínskom sú založené na 
ambicióznych dohodách o pridružení a prehĺbených a komplexných zónach voľného 
obchodu, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie na aproximáciu právnych predpisov a 
hospodársku integráciu, čo sú kľúčové prvky budúceho prístupového procesu;

E. keďže Komisia uverejnila stanoviská k týmto trom žiadostiam a odporučila Rade, aby 
potvrdila perspektívu Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska stať sa členskými 
štátmi EÚ;

F. keďže Komisia vo svojich stanoviskách odporučila udeliť Ukrajine a Moldavskej 
republike status kandidátskych krajín; keďže v prípade Gruzínska Komisia odporučila 
udeliť status kandidátskej krajiny až po vyriešení viacerých priorít;
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1. víta stanoviská Komisie k žiadostiam Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o 
členstvo v Európskej únii, ktoré potvrdzujú perspektívy týchto troch krajín na pripojenie 
sa k EÚ; víta formálne odporúčanie Komisie udeliť Ukrajine a Moldavskej republike 
status kandidáta na členstvo v EÚ a Gruzínsku európsku perspektívu;

2. vyzýva hlavy štátov a predsedov vlád, ktorí sa stretnú na zasadnutí Európskej rady 23. a 
24. júna, aby sa riadili stanoviskom Komisie a udelili Ukrajine a Moldavskej republike 
status kandidáta na členstvo v EÚ a aby pokračovali v práci na udelení rovnakého 
statusu Gruzínsku po vyriešení viacerých priorít; zdôrazňuje, že hlavy štátov a 
predsedovia vlád musia splniť svoju historickú zodpovednosť;

3. zdôrazňuje, že udelenie statusu kandidátskej krajiny Európskou úniou sa bude rovnať 
preukázaniu vodcovstva, odhodlania a vízie v kontexte dnešnej brutálnej ruskej útočnej 
vojny proti Ukrajine a pokusu o nové vymedzenie geopolitického prostredia; opakuje, 
že EÚ musí byť naďalej spoľahlivým partnerom a dôveryhodným geopolitickým 
aktérom, ktorý dodržiava svoje vlastné zásady a hodnoty a prejavuje solidaritu s tými, 
ktorí sa zasadzujú za rovnaké ideály;

4. opätovne potvrdzuje trvalý význam účinnej politiky rozširovania, ktorá pomáha 
rozširovať oblasť uplatňovania európskych hodnôt a zásad, ako aj prinášať stabilitu a 
prosperitu; je presvedčený, že budúce pristúpenie Ukrajiny, Moldavskej republiky, 
Gruzínska a krajín západného Balkánu je v najlepšom záujme EÚ;

5. zdôrazňuje, že udelenie statusu kandidátskej krajiny je jasným politickým signálom, 
že tieto krajiny si nezvratne zvolili európsku cestu, ktorú prijali ich európski partneri, 
a že do nej nesmú zasahovať žiadne tretie strany;

6. pripomína, že prístupový proces je založený na zásluhách a zdĺhavý, zahŕňa 
podmienenosť a kladie dôraz na reformy a pokrok v oblastiach právneho štátu, 
základných hodnôt, demokracie a boja proti korupcii; pripomína, že sa uplatňujú 
kodanské kritériá, ktoré musia byť splnené pred ukončením procesu;

7. zdôrazňuje, že je potrebné využiť skúsenosti Ukrajiny, Moldavskej republiky a 
Gruzínska s vykonávaním ich príslušných dohôd o pridružení a prehĺbených 
a komplexných zón voľného obchodu ako základ pre nadchádzajúci prístupový proces, 
čo umožní týmto trom krajinám ďalšiu integráciu do jednotného trhu EÚ a posilnenie 
spolupráce v jednotlivých odvetviach; pripomína, že tento proces si bude vyžadovať 
zvýšenú technickú, finančnú a politickú pomoc zo strany EÚ;

8. pripomína, že v záujme zachovania dôveryhodnosti procesu rozširovania EÚ musí byť 
pristúpenie krajín západného Balkánu naďalej na poprednom mieste programu a ich 
paralelná cesta musí pokračovať bez prerušenia s väčšou dynamikou na základe zásluh, 
politického zosúladenia, solidarity v medzinárodných otázkach a dohodnutých 
záväzkov;

9. uznáva, že Ukrajinci, Moldavci a Gruzínci neprestajne podporovali proeurópsku 
orientáciu svojich krajín a zaslúžia si žiť v slobodných, demokratických a 
prosperujúcich krajinách, ktoré sú hrdými a oddanými členmi európskej rodiny; 
konštatuje, že nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady môže byť prvým dôležitým 
krokom k naplneniu snov obyvateľov týchto troch krajín;
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10. vyzýva Komisiu a Radu, aby nadviazali posilnený a štruktúrovaný politický dialóg 
s kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami s cieľom pokročiť v ďalšej 
hospodárskej integrácii a harmonizácii právnych predpisov, ako aj v prípade potreby 
v postupnom začleňovaní do práce a postupov inštitúcií EÚ;

11. opätovne vyzýva inštitúcie EÚ, aby urýchlili kroky potrebné na úplné zavedenie 
hlasovania kvalifikovanou väčšinou do rozhodovacieho procesu EÚ, ktoré je naliehavo 
potrebné na zlepšenie fungovania Európskej únie;

12. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii 
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentom, vládam a parlamentom Ukrajiny, 
Moldavskej republiky a Gruzínska.


