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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, Gruzji i Republiki 
Mołdawii,

– uwzględniając oświadczenie przywódców Parlamentu Europejskiego z 9 czerwca 2022 
r.,

– uwzględniając art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając układy o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Gruzją, Republiką Mołdawii i Ukrainą, z drugiej strony,

– uwzględniając wnioski Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji o członkostwo w UE,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że 28 lutego 2022 r. Ukraina, a następnie 3 marca 2022 r. Gruzja i 
Republika Mołdawii złożyły oficjalne wnioski o członkostwo w UE;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 49 TUE każde państwo europejskie szanujące 
wartości, o których mowa w art. 2, i zobowiązujące się je wspierać, może złożyć 
wniosek o członkostwo w Unii;

C. mając na uwadze, że wnioski te złożono w kontekście rosyjskiej agresji wojskowej na 
Ukrainę, która nie ma precedensu we współczesnej historii Europy i podczas której 
dochodzi do zbrodni wojennych stanowiących ludobójstwo ludności ukraińskiej, a także 
w kontekście trwającej okupacji części terytoriów Gruzji i Republiki Mołdawii;

D. mając na uwadze, że obywatele Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji wykazali 
zdecydowaną wolę przystąpienia do UE i zasługują na taką samą ochronę i dobrobyt jak 
inne narody Europy; mając na uwadze, że podobne aspiracje do życia w wolnym, 
suwerennym i demokratycznym kraju wyraża większość ludności białoruskiej, która 
sprzeciwia się popieranemu przez Rosję reżimowi Łukaszenki;

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Ukrainy, Gruzji i Republiki Mołdawii i uznaje te 
decyzje za kontynuację udanego procesu integracji europejskiej i wypełnienie 
postanowień układów o stowarzyszeniu; ponawia apel do Rady o natychmiastowe 
przyznanie Ukrainie, Republice Mołdawii i Gruzji statusu kraju kandydującego do UE, 
co będzie stanowić wyraźne polityczne uznanie ich zaangażowania, zgodnie z art. 49 
TUE; podkreśla ponadto, że Ukraina, Gruzja i Republika Mołdawii zawsze należały do 
rodziny europejskiej, a przyznanie im statusu kraju kandydującego stanowiłoby kolejny 
ważny etap w budowie całej, niepodzielonej i wolnej Europy;
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2. podkreśla, że w obliczu bezprecedensowej agresji wojskowej ze strony Rosji i ze 
względu na interesy Federacji Rosyjskiej we wszystkich trzech krajach przyznanie im 
statusu kraju kandydującego świadczyłoby o niezachwianym poparciu Unii 
Europejskiej dla aspiracji narodów Ukrainy, Republiki Mołdawii i Gruzji oraz, w 
perspektywie średnio- i długoterminowej, stanowiłoby dodatkowy bodziec do 
kontynuacji reform demokratycznych;

3. ponownie wyraża zdecydowane i niezachwiane poparcie dla niezależności, 
suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, Gruzji i Republiki Mołdawii w ich 
granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

4. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich 
oraz rządom i parlamentom Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy.


