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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 предишните си резолюции относно Украйна, Грузия и 
Република Молдова,

— като взе предвид изявлението на ръководителите на Европейския парламент 9 
юни 2022 г.,

— като взе предвид член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

— като взе предвид споразуменията за асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една 
страна, и Грузия, Молдова и Украйна, от друга страна,

— като взе предвид молбите на Украйна,  Република Молдова и Грузия за членство в 
ЕС,

— като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Украйна подаде официалната си молба за членство в ЕС на 
28 февруари 2022 г., последвана от Грузия и Република Молдова на 3 март 
2022 г.;

Б. като има предвид, че съгласно член 49 от ДЕС всяка европейска държава, която 
зачита ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, и се ангажира да ги насърчава, 
може да поиска да членува в Съюза;

В. като има предвид, че молбите идват на фона на руската военна агресия срещу 
Украйна, която е безпрецедентна в съвременната европейска история и в която се 
наблюдават военни престъпления, равнозначни на геноцид срещу украинското 
население, както и продължаващата окупация на части от териториите на Грузия 
и Република Молдова;

Г. като има предвид, че гражданите на Украйна, Република Молдова и Грузия 
показаха решимостта си да се присъединят към ЕС и заслужават същата защита и 
просперитет като другите народи на Европа; като има предвид, че подобни 
стремежи за живот в свободна, суверенна и демократична държава са изразени от 
мнозинството от народа на Беларус, който се противопоставя на подкрепяния от 
Русия режим на Лукашенко;

1. приветства кандидатурите на Украйна, Грузия и Република Молдова и признава 
тези решения като продължение на успешния процес на европейска интеграция и 
изпълнението на разпоредбите на споразуменията за асоцииране; отново 
призовава Съвета незабавно да предостави на Украйна, Република Молдова и 
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Грузия статута на страна кандидатка за членство в ЕС като ясно политическо 
признание за техния ангажимент, в съответствие с член 49 от ДЕС; подчертава 
освен това, че Украйна, Грузия и Република Молдова винаги са били част от 
европейското семейство и предоставянето им на статут на страна кандидатка би 
представлявало още един крайъгълен камък в изграждането на цяла, неделима и 
свободна Европа;

2. подчертава, че предвид безпрецедентната военна агресия от страна на Русия и 
влиянието, което Руската федерация има и в трите държави, предоставянето на 
статут на страна кандидатка би показало непоколебимата подкрепа на 
Европейския съюз за стремежите на народите на Украйна, Република Молдова и 
Грузия и в средносрочен и дългосрочен план би предоставило допълнителен 
стимул за продължаване на демократичните реформи;

3. потвърждава твърдата си и непоколебима подкрепа за независимостта, 
суверенитета и териториалната цялост на Украйна, Грузия и Република Молдова в 
рамките на международно признатите им граници;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на 
правителствата и парламентите на Грузия, Република Молдова и Украйна.


