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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tħejjija tas-Summit UE-Ukrajna
(2023/2509(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Ukrajna u dwar ir-Russja, 
b'mod partikolari mindu seħħet l-eskalazzjoni tal-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna fi 
Frar 2022,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, u ż-Żona ta' Kummerċ Ħieles 
Approfondita u Komprensiva bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna1, iffirmat fl-2014,

– wara li kkunsidra l-applikazzjoni tal-Ukrajna għas-sħubija fl-UE imressqa fit-
28 ta' Frar 2022, u l-għoti sussegwenti ta' status ta' kandidat mill-Kunsill Ewropew fit-
23 ta' Ġunju 2022, abbażi ta' valutazzjoni pożittiva mill-Kummissjoni Ewropea2 u 
f'konformità mal-fehmiet espressi mill-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-appoġġ u l-assistenza mingħajr preċedent li l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri tagħha pprovdew lill-Ukrajna u s-solidarjetà li ċ-ċittadini tal-UE urew 
lejn il-poplu kuraġġuż tal-Ukrajna fil-ġlieda tagħhom kontra l-aggressjoni Russa,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

A. billi mill-24 ta' Frar 2022 meta r-Russja varat mill-ġdid l-aggressjoni militari u l-gwerra 
mhux provokati, mhux ġustifikati u illegali tagħha kontra l-Ukrajna, is-sitwazzjoni 
ġeopolitika fl-Ewropa nbidlet b'mod fundamentali, u hekk inħolqot il-ħtieġa li l-Unjoni 
Ewropea tieħu deċiżjonijiet politiċi, ta' sigurtà u finanzjarji kunfidenti, kuraġġużi u 
komprensivi;

B. billi ma hemm l-ebda "rotta rapida" għas-sħubija mal-UE u l-adeżjoni tibqa' proċess 
kumpless, ibbażat fuq il-mertu u strutturat li jiddependi mill-implimentazzjoni effettiva 
tar-riformi u t-traspożizzjoni tal-acquis tal-UE; billi, madankollu, dan ma jeskludix bidu 
rapidu għall-proċess bħala manifestazzjoni tal-impenn tal-UE lejn l-Ukrajna fil-kuntest 
ġeopolitiku l-ġdid li nħoloq mill-aggressjoni tar-Russja;

C. billi l-UE u l-Ukrajna ffirmaw Ftehim ta' Assoċjazzjoni, li bħalissa qed jiġi implimentat; 
billi l-progress miksub fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni, inkluża ż-Żona 
ta' Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva, ifisser li diġà hemm livell sostanzjali 
ta' tħejjija biex jingħata bidu għall-proċess ta' adeżjoni;

1. Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu favur is-sħubija tal-Ukrajna fl-Unjoni Ewropea, 

1 ĠU L 161, 29.5.2014, p. 3.
2 L-Opinjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ġunju 2022 dwar l-applikazzjoni tal-Ukrajna għas-sħubija fl-Unjoni 
Ewropea (COM(2022)0407),
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ħaġa li tirrappreżenta investiment ġeostrateġiku f'Ewropa magħquda u b'saħħitha;

2. Jappella għal interazzjoni innovattiva, komplementari u flessibbli bejn il-ħidma li 
għaddejja bħalissa fuq l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni fis-seħħ u l-
proċess tan-negozjar tal-adeżjoni, u b'hekk l-Ukrajna tkun tista' tiġi integrata b'mod 
gradwali fis-suq uniku tal-UE u fil-programmi settorjali, inkluż l-aċċess għall-fondi tal-
UE fl-oqsma rispettivi, ħalli ċ-ċittadini Ukreni jkunu jistgħu jgawdu l-benefiċċji tal-
adeżjoni tul il-proċess kollu u mhux biss mat-tlestija tiegħu;

3. Jissottolinja li dan il-proċess se jkun ibbażat fuq il-mertu, u li l-metodoloġija mġedda 
tat-tkabbir tpoġġi enfasi fuq l-oqsma kruċjali tar-rispett għall-istat tad-dritt, il-valuri 
fundamentali, id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni 
mill-bidu nett tal-proċess sal-konklużjoni tiegħu; jemmen bis-sħiħ li l-prospett, sod u 
bbażat fuq il-mertu, li l-Ukrajna tissieħeb fl-UE huwa fl-interess politiku, ekonomiku u 
ta' sigurtà tal-Unjoni nnifisha;

4. Jitlob li s-summit li jmiss bejn l-UE u l-Ukrajna jistabbilixxi perkors ċar biex jinbdew 
in-negozjati tal-adeżjoni, abbażi ta' approċċ pass pass, li jiffoka fuq l-għoti ta' benefiċċji 
tanġibbli lis-soċjetà u liċ-ċittadini tal-Ukrajna mill-bidu nett tal-proċess; jistieden lill-
Kummissjoni tippreżenta pjan kunfidenti u ambizzjuż għal dawn in-negozjati u għall-
integrazzjoni rapida u gradwali tal-Ukrajna fil-politiki u l-programmi tal-UE, 
akkumpanjat minn pjan direzzjonali għal kull pass tal-proċess;

5. Jappella li tissaħħaħ il-politika tas-Sħubija tal-Lvant tal-UE bħala mod kif jistgħu jiġu 
promossi l-kooperazzjoni u l-iskambju tal-esperjenzi tar-riformi bejn il-pajjiżi sħab li 
qed ifittxu li jissieħbu fl-UE jew li qed ifittxu li jikkooperaw aktar mill-qrib mal-UE, u 
għall-involviment attiv tal-Ukrajna fiha; jisħaq fuq ir-rwol importanti tas-soċjetà ċivili 
fl-Ukrajna u jitlob li din tgawdi minn appoġġ kontinwu u li tkun involuta b'mod attiv fil-
proċess tar-riforma, u li l-kooperazzjoni tagħha mas-sħab tal-UE tiġi promossa;

6. Jissottolinja li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli żżid l-appoġġ finanzjarju, tekniku u 
politiku tagħha lill-Ukrajna sabiex tgħinha fl-integrazzjoni tagħha fl-UE u li l-Unjoni 
nnifisha għandha twettaq ir-riformi meħtieġa biex tippermetti tkabbiriet futur; jenfasizza 
l-ħtieġa li jsir użu responsabbli, trasparenti u effiċjenti tal-assistenza finanzjarja tal-UE 
u ta' assistenza finanzjarja internazzjonali oħra, u jenfasizza kemm hu importanti li 
tkompli tittejjeb aktar is-sistema tal-akkwist pubbliku tal-Ukrajna u li jsiru sforzi biex 
jerġa' jkun hemm użu sħiħ tas-sistema ProZorro;

7. Jissottolinja li l-appoġġ tal-UE jmur lil hinn mis-settur ċivili biex jinkludi wkoll appoġġ 
estensiv fil-qasam militari; itenni l-appoġġ tiegħu għal dawn il-miżuri u għall-
espansjoni sostanzjali tagħhom; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jnaqqsu b'mod 
sinifikanti d-distakk bejn l-assistenza militari mwiegħda lill-Ukrajna u dik mogħtija, u 
jkomplu u jħaffu l-għoti tal-appoġġ militari u tat-tagħmir militari lill-Ukrajna; jitlob, 
barra minn hekk, li l-UE u l-Istati Membri jaħdmu mill-qrib mal-Ukrajna fuq il-
garanziji tas-sigurtà abbażi tal-Patt ta' Sigurtà ta' Kiev;

8. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jkomplu jappoġġaw lill-vittmi tal-gwerra ta' 
aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna, b'mod partikolari biex jgħaqqdu l-isforzi 
tagħhom biex l-Ukreni deportati bil-forza jitreġġgħu lura lejn l-Ukrajna u biex il-familji 
tat-tfal Ukreni adottati bil-forza jerġgħu jingħaqdu flimkien;
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9. Jitlob li ssir ġustizzja u jtenni l-appoġġ sħiħ tiegħu biex jitwaqqaf Tribunal Speċjali 
dwar id-delitt tal-aggressjoni kontra l-Ukrajna u biex jiġu investigati l-allegati delitti tal-
gwerra, delitti kontra l-umanità jew ġenoċidju mwettqa fl-Ukrajna;

10. Jitlob li jiġi varat sett sħiħ ta' sanzjonijiet kontra l-kumpaniji u l-individwi kollha li 
għadhom jinnegozjaw mar-Russja jew ma' kumpaniji Russi; jitlob ukoll li s-sanzjonijiet 
jiġu estiżi għas-6 000 individwu Russu kollha indikati mill-Fondazzjoni Navalny kontra 
l-korruzzjoni, kif ukoll għal dawk involuti fil-priġunerija illegali ta' attivisti ċiviċi Russi 
u ta' membri tal-oppożizzjoni politika, b'tali mod li jiżdiedu mal-lista tal-projbizzjoni 
tal-viża u li l-assi tagħhom jiġu ffriżati; fl-istess ħin, iħeġġeġ lill-Ukrajna tadotta l-liġi 
Magnitsky Ukrena; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri, kif ukoll lill-alleati tagħhom, 
jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżguraw li s-sanzjonijiet deċiżi mill-UE jkunu effettivi 
kemm jista' jkun, billi jfittxu u jiġġieldu kwalunkwe ċirkomvenzjoni jew tentattiv ta' 
ċirkomvenzjoni ta' dawn is-sanzjonijiet; jikkundanna lil dawk l-istati li jgħinu lir-Russja 
tiċċirkomventa dawn is-sanzjonijiet; barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tippreżenta proposta konkreta għat-trasferiment tal-assi ffriżati tal-Bank Ċentrali Russu 
direttament lill-istat tal-Ukrajna, ħaġa li tagħti lill-pajjiż appoġġ finanzjarju immedjat ta' 
aktar minn EUR 300 biljun; jissottolinja li dawn il-miżuri għandhom jitħejjew fil-ħin 
għas-Summit bejn l-UE u l-Ukrajna u flimkien mal-forniment determinat u koordinat ta' 
armi tqal mill-Istati Membri, b'mod partikolari t-tankijiet Leopard 2, akkumpanjati mit-
taħriġ rapidu tal-persunal militari Ukren fl-użu tagħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-
UE jneħħu l-ostakli nazzjonali għall-esportazzjoni ta' armi tqal lejn l-Ukrajna, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-tankijiet Leopard 2;

11. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jestendu l-opportunitajiet biex uffiċjali Ukreni 
jipparteċipaw fil-ħidma tal-istituzzjonijiet tal-UE u josservawha; jinkoraġġixxi laqgħat 
parlamentari bilaterali bejn il-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Ukraina u jitlob li 
jitmexxa 'l quddiem il-perjodu meta l-osservaturi mill-Ukrajna jkunu jistgħu jieħdu 
posthom fil-Parlament Ewropew, pereżempju billi dan ikun marbut mal-konklużjoni 
tan-negozjati dwar raggruppamenti speċifiċi;

12. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jkomplu jipprovdu opportunitajiet 
edukattivi għaż-żgħażagħ, l-impjegati taċ-ċivil u d-diplomatiċi tal-Ukrajna, fost l-
oħrajn; jitlob li jiġu varati proċeduri biex titwaqqaf l-Akkademja tas-Sħubija tal-Lvant 
għall-Amministrazzjoni Pubblika;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-komunikazzjoni strateġika u 
jipprovdu informazzjoni rilevanti dwar il-benefiċċji u l-opportunitajiet reċiproċi tat-
tkabbir kemm fl-Ukrajna kif ukoll fl-Istati Membri sabiex ikomplu jżidu l-appoġġ u 
jtejbu l-fehim tal-proċess ta' adeżjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jtejbu l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-UE u r-riżultati tanġibbli tiegħu fl-Ukrajna; 
jinsisti li l-UE u s-soċjetà ċivili tal-Ukrajna jaqdu rwol attiv fl-implimentazzjoni ta' 
dawn l-objettivi;

14. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jaħdmu b'mod strateġiku u proattiv biex 
jiġġieldu lit-theddid ibridu u jipprevjenu l-indħil tar-Russja fil-proċess politiku u dak 
elettorali u fi proċessi demokratiċi oħra fl-Ukrajna, b'mod partikolari lill-atti malizzjużi 
li jkollhom l-għan li jimmanipulw l-opinjoni pubblika u jdgħajfu l-integrazzjoni 
Ewropea; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jżidu r-reżiljenza kontra d-
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diżinformazzjoni u l-kampanji ta' tfixkil imfassla biex jimminaw il-proċessi demokratiċi 
u joħolqu d-diviżjonijiet fl-Ukrajna; 

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-President, lill-Parlament u lill-
Gvern u tal-Ukrajna.


