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Резолюция на Европейския парламент относно подготовката за срещата на върха 
между ЕС и Украйна
(2023/2509(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна и Русия, по-
специално след ескалацията на войната на Русия срещу Украйна през февруари 
2022 г.,

– като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, и 
свързаната задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия между 
Европейския съюз и Украйна1, подписано през 2014 г.,

– като взе предвид кандидатурата на Украйна за членство в ЕС на 
28 февруари 2022 г. и последващото предоставяне на статут на страна кандидатка 
от Европейския съвет на 23 юни 2022 г. въз основа на положителна оценка от 
Европейската комисия2 и в съответствие с мненията, изразени от Европейския 
парламент,

– като взе предвид безпрецедентната подкрепа и помощ, предоставени от 
Европейския съюз и неговите държави членки на Украйна, и солидарността, 
демонстрирана от гражданите на ЕС по отношение на смелия народ на Украйна в 
борбата му срещу руската агресия,

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

А. като има предвид, че от 24 февруари 2022 г., когато Русия възобнови своята 
непровокирана, неоправдана и незаконна военна агресия и война срещу Украйна, 
геополитическото положение в Европа се промени из основи, което изисква 
дръзки, смели и мащабни политически, свързани със сигурността и финансови 
решения от страна на Европейския съюз;

Б. като има предвид, че не съществува „ускорена процедура“ за членство в ЕС и че 
присъединяването продължава да бъде сложен, основан на достойнства и 
структуриран процес, който зависи от ефективното прилагане на реформите и 
транспонирането на достиженията на правото на ЕС; като има предвид обаче, че 
това не изключва бързото започване на процеса като проява на ангажимента на 
ЕС към Украйна в новия геополитически контекст, създаден от агресията на 
Русия;

В. като има предвид, че ЕС и Украйна подписаха Споразумение за асоцииране, което 

1 ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.
2 Становище на Комисията от 17 юни 2022 г. относно молбата на Украйна за членство в Европейския 
съюз (COM(2022)0407),
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понастоящем се прилага; като има предвид, че постигнатият напредък в 
прилагането на Споразуменията за асоцииране, включително задълбочената и 
всеобхватна зона за свободна търговия, означава, че вече е налице значителна 
степен на готовност за започване на процеса на присъединяване;

1. потвърждава отново ангажимента си за членството на Украйна в Европейския 
съюз, което представлява геостратегическа инвестиция в обединена и силна 
Европа;

2. призовава за иновативно, допълващо и гъвкаво взаимодействие между текущата 
работа по прилагането на действащото Споразумение за асоцииране и процеса на 
преговори за присъединяване, като по този начин се дава възможност за 
постепенна интеграция на Украйна в единния пазар и секторните програми на ЕС, 
включително достъп до средства на ЕС в съответните области, така че 
украинските граждани да могат да се възползват от предимствата на 
присъединяването през целия процес, а не чак след неговото приключване;

3. подчертава, че този процес ще се основава на достойнства и че обновената 
методика за разширяване поставя акцент върху ключовите области – зачитане на 
принципите на правовата държава, основни ценности, права на човека, 
демокрация и борба срещу корупцията, от самото начало на процеса до неговото 
приключване; твърдо вярва, че ясна перспектива за членство на Украйна в ЕС въз 
основа на нейните достойнства е в интерес на самия Съюз от гледна точка на 
политиката, икономиката и сигурността;

4. призовава предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Украйна да 
определи ясен път за започване на преговорите за присъединяване на базата на 
поетапен подход, съсредоточен върху осигуряването на осезаеми ползи за 
украинското общество и гражданите от началото на процеса; призовава 
Комисията да представи смел и амбициозен план за тези преговори и за бързото 
поетапно интегриране на Украйна в политиките и програмите на ЕС, който да е 
придружен от пътна карта за всеки етап от процеса;

5. призовава за укрепване на политиката на ЕС за Източното партньорство като 
начин за насърчаване на сътрудничеството и обмена на опит в областта на 
реформите между държавите партньори, които се стремят към членство в ЕС или 
към по-тясно сътрудничество с ЕС, както и за активното участие на Украйна в 
него; подчертава важната роля на гражданското общество в Украйна и призовава 
то да се ползва с постоянна подкрепа и да участва активно в процеса на реформи, 
както и за насърчаване на неговото сътрудничество с партньорите от ЕС;

6. подчертава, че Европейският съюз трябва да продължи да засилва своята 
финансова, техническа и политическа подкрепа за Украйна, за да я подпомогне в 
нейната интеграция в ЕС, и че самият Съюз трябва да предприеме необходимите 
реформи, за да даде възможност за бъдещи разширявания; подчертава 
необходимостта от отговорно, прозрачно и ефективно използване на финансовата 
помощ от ЕС и друга международна финансова помощ и подчертава значението 
на по-нататъшното подобряване на системата за обществени поръчки на Украйна 
и полагането на усилия за възстановяване на пълноценното използване на 
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системата ProZorro;

7. подчертава, че подкрепата на ЕС надхвърля гражданския сектор и обхваща и 
мащабна подкрепа във военната област; отново изразява подкрепата си за тези 
мерки и за тяхното значително разширяване; настоятелно призовава ЕС и 
държавите членки значително да намалят разликата между обещаната на Украйна 
военна помощ и предоставената военна помощ, както и да продължат и да ускорят 
предоставянето на военна подкрепа и оборудване на Украйна; освен това 
призовава ЕС и държавите членки да работят в тясно сътрудничество с Украйна 
във връзка с гаранциите по отношение на сигурността въз основа на Пакта за 
сигурност от Киев;

8. настоятелно призовава ЕС и държавите членки да продължат да подкрепят 
жертвите на агресивната война на Русия срещу Украйна, по-специално да 
обединят усилията си за връщане на принудително депортирани украинци в 
Украйна и за събиране на семействата на насилствено осиновени украински деца;

9. призовава за въздаване на справедливост и отново заявява пълната си подкрепа за 
създаването на специален трибунал за престъпната агресия срещу Украйна и за 
разследването на предполагаеми военни престъпления, престъпления срещу 
човечеството или геноцид, извършени в Украйна;

10. призовава за въвеждането на пълен набор от санкции срещу всички дружества и 
физически лица, които все още търгуват с Русия или с руски дружества; за 
разширяване на санкциите срещу корупцията по отношение на всички 6000 руски 
граждани, посочени от фондация „Навални“, както и на лицата, замесени в 
незаконното лишаване от свобода на руски граждански активисти и членове на 
политическата опозиция, така че те да бъдат добавени към списъка със забрана за 
издаване на визи и активите им да бъдат замразени; същевременно настоятелно 
призовава Украйна да приеме украинския закон „Магнитски“; настоятелно 
призовава ЕС и държавите членки, както и техните съюзници, да направят всичко 
необходимо, за да гарантират, че санкциите, за които е взето решение от ЕС, са 
възможно най-ефективни, като търсят и противодействат на всяко заобикаляне 
или опит за заобикаляне на тези санкции; осъжда държавите, които помагат на 
Русия да заобикаля тези санкции; освен това настоятелно призовава Комисията да 
представи конкретно предложение за прехвърлянето на замразените активи на 
Руската централна банка директно към Украйна, което ще предостави на страната 
незабавна финансова подкрепа в размер на над 300 милиарда евро; подчертава, че 
тези мерки следва да бъдат подготвени навреме за срещата на високо равнище 
между ЕС и Украйна и да бъдат съчетани с решителното и координирано 
доставяне на тежко въоръжение от държавите членки, по-специално танковете 
„Леопард 2“, придружено от бързо обучение на украински военен персонал за 
използването им; настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, да премахнат 
националните пречки пред износа на тежко въоръжение за Украйна, по-специално 
по отношение на танковете „Леопард 2“;

11. призовава институциите на ЕС да разширят възможностите на украински 
длъжностни лица да участват във и да наблюдават работата на институциите на 
ЕС; насърчава двустранните парламентарни срещи между парламентите на 
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държавите членки и на Украйна и призовава за по-ранен период, през който 
наблюдатели от Украйна могат да заемат места в Европейския парламент, който 
например да се обвърже с приключването на преговорите по конкретни клъстери;

12. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предоставят 
възможности за образование на младите хора, държавните служители и 
дипломатите в Украйна, наред с други; призовава за започването на процедури за 
създаване на Академия за публична администрация на Източното партньорство;

13. призовава Комисията и държавите членки да засилят стратегическата 
комуникация и да предоставят съответната информация относно взаимните ползи 
и възможности от разширяването както в Украйна, така и в държавите членки, за 
да се увеличи допълнително подкрепата и да се подобри разбирането на процеса 
на присъединяване; призовава Комисията и държавите членки да подобрят 
видимостта на финансирането от ЕС и неговите осезаеми резултати в Украйна; 
настоява, че гражданското общество в ЕС и Украйна играе активна роля в 
изпълнението на тези цели;

14. призовава ЕС и неговите държави членки да работят стратегически и проактивно 
за противодействие на хибридните заплахи и предотвратяване на намесата на 
Русия в политическите, изборните и други демократични процеси в Украйна, по-
специално злонамерените действия, насочени към манипулиране на общественото 
мнение и подкопаване на европейската интеграция; призовава ЕС и неговите 
държави членки да засилят устойчивостта срещу дезинформацията и 
революционните кампании, предназначени да подкопаят демократичните процеси 
и да създадат разделение в Украйна; 

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския 
съвет, Комисията, държавите членки, както и на президента, парламента и 
правителството на Украйна.


