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B9-0092/2023

Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af topmødet mellem EU og Ukraine
(2023/2509(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og Rusland, navnlig siden 
optrapningen af Ruslands krig mod Ukraine i februar 2022,

– der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side og til den tilhørende 
vidtgående og brede frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Ukraine1, som 
blev undertegnet i 2014,

– der henviser til Ukraines ansøgning om EU-medlemskab den 28. februar 2022 og Det 
Europæiske Råds efterfølgende tildeling af kandidatstatus til Ukraine den 23. juni 2022 
på grundlag af en positiv vurdering fra Europa-Kommissionen2 og i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets synspunkter,

– der henviser til den hidtil usete støtte og bistand, som Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater har ydet til Ukraine, og den solidaritet, som EU-borgerne har udvist over 
for det modige folk fra Ukraine, som kæmper mod den russiske aggression,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den geopolitiske situation i Europa har ændret sig fundamentalt siden 
den 24. februar 2022, hvor Rusland relancerede sin uprovokerede, uberettigede og 
ulovlige militære aggression og krig mod Ukraine, og at det nødvendiggør dristige, 
modige og omfattende politiske, sikkerhedsmæssige og finansielle beslutninger fra Den 
Europæiske Unions side;

B. der henviser til, at der ikke er nogen "hurtig vej" til EU-medlemskab, og at tiltrædelsen 
fortsat er en kompleks, meritbaseret og struktureret proces, som er afhængig af en 
effektiv gennemførelse af reformer og gennemførelse af gældende EU-ret; der henviser 
til, at dette imidlertid ikke udelukker en hurtig indledning af processen som et udtryk for 
EU's engagement i Ukraine i den nye geopolitiske kontekst, der er skabt af aggressionen 
fra Ruslands side;

C. der henviser til, at EU og Ukraine har undertegnet en associeringsaftale, som i 
øjeblikket er ved at blive gennemført; der henviser til, at de fremskridt, der er gjort med 
gennemførelsen af associeringsaftalen, herunder det vidtgående og brede 
frihandelsområde, betyder, at man allerede er kommet langt med forberedelserne til 
indledningen af tiltrædelsesprocessen;

1 EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.
2 Kommissionens udtalelse af 17. juni 2022 om Ukraines ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union 
(COM(2022)0407),
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1. bekræfter på ny sit engagement i Ukraines tiltrædelse af Den Europæiske Union, som 
repræsenterer en geostrategisk investering i et forenet og stærkt Europa;

2. opfordrer til et innovativt, komplementært og fleksibelt samspil mellem det 
igangværende arbejde med gennemførelsen af den gældende associeringsaftale og 
forhandlingsprocessen om EU-tiltrædelse, således at Ukraine gradvist kan integreres i 
EU's indre marked og sektorprogrammer, herunder få adgang til EU-midler inden for de 
respektive områder, for at de ukrainske borgere kan høste fordelene ved tiltrædelse 
gennem hele processen og ikke først, når den er fuldført;

3. understreger, at denne proces vil være meritbaseret, og at den fornyede 
udvidelsesmetode lægger vægt på afgørende områder som respekt for 
retsstatsprincippet, grundlæggende værdier, menneskerettigheder, demokrati og 
bekæmpelse af korruption lige fra begyndelsen af processen til dens fuldførelse; er af 
den faste overbevisning, at det er i Unionens egne politiske, økonomiske og 
sikkerhedsmæssige interesser at give Ukraine tydelig, meritbaseret udsigt til EU-
medlemskab;

4. opfordrer til, at det kommende topmøde mellem EU og Ukraine udstikker en klar kurs 
for indledningen af tiltrædelsesforhandlinger baseret på en trinvis tilgang med fokus på 
at skabe håndgribelige fordele for det ukrainske samfund og de ukrainske borgere lige 
fra processens start; opfordrer Kommissionen til at forelægge en modig og ambitiøs 
plan for disse forhandlinger og for Ukraines hurtige og trinvise integration i EU's 
politikker og programmer, ledsaget af en køreplan for hvert trin i processen;

5. opfordrer til en styrkelse af EU's politik for Det Østlige Partnerskab som et middel til at 
fremme samarbejde og udveksling af reformerfaringer mellem partnerlande, der søger 
EU-medlemskab eller tættere samarbejde med EU, og til Ukraines aktive engagement 
heri; understreger den vigtige rolle, som civilsamfundet spiller i Ukraine, og opfordrer 
til, at det fortsat støttes og inddrages aktivt i reformprocessen, og til, at dets samarbejde 
med EU-partnere fremmes;

6. understreger, at Den Europæiske Union fortsat skal øge sin finansielle, tekniske og 
politiske støtte til Ukraine for at bistå landet med dets integration i EU, og at EU selv 
skal gennemføre de reformer, der er nødvendige for at forberede fremtidige udvidelser; 
understreger behovet for en ansvarlig, gennemsigtig og effektiv anvendelse af finansiel 
bistand fra EU og anden international finansiel bistand og fremhæver betydningen af 
yderligere at forbedre Ukraines system for offentlige indkøb og af, at der gøres en 
indsats for at genoprette den fulde udnyttelse af ProZorro-systemet;

7. understreger, at EU's støtte rækker ud over den civile sektor og også omfatter 
vidtrækkende støtte på det militære område; gentager sin støtte til disse foranstaltninger 
og til en betydelig udvidelse af dem; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til 
i væsentlig grad at mindske kløften mellem den militære bistand, som Ukraine har fået 
lovet, og den, der ydes, og til at fortsætte og fremskynde leveringen af militær støtte og 
militært udstyr til Ukraine; opfordrer endvidere EU og medlemsstaterne til at arbejde 
tæt sammen med Ukraine om sikkerhedsgarantier på grundlag af Kievs 
sikkerhedsaftale;

8. opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til fortsat at støtte ofrene for Ruslands 
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angrebskrig mod Ukraine, navnlig til at forene kræfterne med hensyn til at hjemsende 
tvangsdeporterede ukrainere og til at genforene tvangsadopterede ukrainske børn og 
deres familier;

9. opfordrer til, at retfærdigheden sker fyldest, og gentager sin fulde støtte til oprettelsen af 
en særlig domstol for aggressionsforbrydelser mod Ukraine og til efterforskningen af 
påståede krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab begået i 
Ukraine;

10. opfordrer til, at der iværksættes et komplet sæt af sanktioner mod alle virksomheder og 
enkeltpersoner, der stadig handler med Rusland eller med russiske virksomheder; at 
sanktionerne udvides til at omfatte alle de 6 000 russiske personer, som 
antikorruptionsfonden Navalny har udpeget, samt dem, der er involveret i ulovlige 
fængslinger af russiske borgeraktivister og medlemmer af den politiske opposition, 
således at de føjes til listen over personer med visumforbud og får deres aktiver 
indefrosset; opfordrer samtidig indtrængende Ukraine til at vedtage den ukrainske 
Magnitskij-lov; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne samt deres allierede til 
at gøre deres yderste for at sikre, at de sanktioner, som EU har vedtaget, er så effektive 
som muligt ved at opspore og afværge enhver omgåelse eller forsøg på omgåelse af 
sanktionerne; fordømmer de stater, der hjælper Rusland med at omgå sanktionerne; 
opfordrer desuden indtrængende Kommissionen til at forelægge et konkret forslag om at 
overføre den russiske centralbanks indefrosne aktiver direkte til den ukrainske stat, 
hvilket ville give landet øjeblikkelig finansiel støtte på over 300 mia. EUR; 
understreger, at disse foranstaltninger bør forberedes i god tid forud for topmødet 
mellem EU og Ukraine og ledsages af medlemsstaternes målrettede og koordinerede 
levering af tunge våben, navnlig Leopard 2-tanks, og hurtig uddannelse af ukrainsk 
militært personel i anvendelsen af disse våben; opfordrer indtrængende EU's 
medlemsstater til at fjerne nationale hindringer for eksport af tunge våben til Ukraine, 
navnlig for så vidt angår Leopard 2-tanks;

11. opfordrer EU-institutionerne til at udvide mulighederne for, at ukrainske tjenestemænd 
kan deltage i og følge EU-institutionernes arbejde; tilskynder til bilaterale 
parlamentariske møder mellem medlemsstaternes og Ukraines parlamenter og opfordrer 
til, at den periode, hvor observatører fra Ukraine kan indtage pladser i Europa-
Parlamentet, fremskyndes, f.eks. ved at knytte den til afslutningen af forhandlingerne 
om specifikke klynger;

12. opfordrer EU og dets medlemsstater til fortsat at tilbyde ukrainske unge, tjenestemænd, 
diplomater m.fl. uddannelsesmuligheder; opfordrer til, at der iværksættes procedurer for 
oprettelse af Det Østlige Partnerskabs Akademi for Offentlig Forvaltning;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke den strategiske 
kommunikation og tilvejebringe relevante oplysninger om de gensidige fordele og 
muligheder ved udvidelse både i Ukraine og i medlemsstaterne med henblik på 
yderligere at øge støtten til og skabe større forståelse af tiltrædelsesprocessen; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre EU's finansiering og dens håndgribelige 
resultater i Ukraine mere synlige; fastholder, at civilsamfundet i EU og Ukraine 
bidrager aktivt til gennemførelsen af disse mål;
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14. opfordrer til, at EU og dets medlemsstater arbejder strategisk og proaktivt for at 
bekæmpe hybride trusler og for at forhindre russisk indblanding i de politiske, 
valgmæssige og andre demokratiske processer i Ukriane, især ondsindede handlinger, 
der har til formål at manipulere den offentlige mening og undergrave den europæiske 
integration; opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge modstandsdygtigheden over 
for desinformation og disruptive kampagner, der er udformet til at undergrave de 
demokratiske processer og skabe splittelse i Ukraine; 

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaterne og Ukraines præsident, parlament og regering.


