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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do szczytu UE-Ukraina
(2023/2509(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Ukrainy i Rosji, zwłaszcza 
przyjęte po eskalacji wojny Rosji przeciw Ukrainie w lutym 2022 r.,

– uwzględniając podpisany w 2014 r. układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i 
jej państwami członkowskimi a Ukrainą1 oraz powiązaną z nim pogłębioną i 
kompleksową strefę wolnego handlu,

– uwzględniając wniosek Ukrainy o członkostwo w UE złożony 28 lutego 2022 r. i 
przyznanie jej przez Radę Europejską 23 czerwca 2022 r. statusu kraju kandydującego 
na podstawie pozytywnej oceny Komisji Europejskiej2 i zgodnie z opiniami Parlamentu 
Europejskiego,

– uwzględniając bezprecedensowe wsparcie i pomoc Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich dla Ukrainy oraz solidarność obywateli UE z odważnym narodem 
ukraińskim w walce z rosyjską agresją,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że od 24 lutego 2022 r., kiedy Rosja ponowiła niczym 
niesprowokowaną, nieuzasadnioną i nielegalną napaść zbrojną i wojnę przeciwko 
Ukrainie, sytuacja geopolityczna w Europie zasadniczo się zmieniła i zmusiła Unię 
Europejską do podejmowania zdecydowanych, odważnych i kompleksowych decyzji 
politycznych, finansowych i dotyczących bezpieczeństwa;

B. mając na uwadze, że nie ma przyspieszonej procedury uzyskania członkostwa w UE, a 
przystąpienie pozostaje złożonym, opartym na osiągnięciach i ustrukturyzowanym 
procesem, który zależy od skutecznego wdrożenia reform i transpozycji dorobku 
prawnego UE; mając na uwadze, że nie wyklucza to jednak szybkiego rozpoczęcia tego 
procesu, aby pokazać zaangażowanie UE na rzecz Ukrainy w nowym kontekście 
geopolitycznym spowodowanym agresją Rosji;

C. mając na uwadze, że podpisany przez UE i Ukrainę układ o stowarzyszeniu jest obecnie 
wdrażany; mając na uwadze, że postępy we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu, w tym 
pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, oznaczają, że Ukraina jest już w 
znacznym stopniu gotowa rozpocząć proces akcesyjny;

1. niezmiennie opowiada się za członkostwem Ukrainy w UE, które jest geostrategiczną 

1 Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.
2 Opinia Komisji z 17 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej 
(COM(2022)0407),
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inwestycją na rzecz jedności i siły Europy;

2. wzywa do innowacyjnego, komplementarnego i elastycznego powiązania trwających 
prac nad wdrożeniem obowiązującego układu o stowarzyszeniu i negocjacji 
akcesyjnych, co pozwoli Ukrainie na stopniową integrację z jednolitym rynkiem UE i 
udział w programach sektorowych, łącznie z dostępem do funduszy unijnych w 
odpowiednich obszarach, tak aby obywatele Ukrainy mogli czerpać korzyści już w 
trakcie przystępowania do UE, a nie dopiero po zakończeniu tego procesu;

3. podkreśla, że proces ten będzie oparty na osiągnięciach oraz że w odnowionej 
metodologii rozszerzenia kładzie się nacisk na kluczowe obszary takie jak 
praworządność, podstawowe wartości, prawa człowieka, demokracja i walka z korupcją 
od samego początku tego procesu aż do jego zakończenia; jest głęboko przekonany, że 
zależna od osiągnięć perspektywa członkostwa Ukrainy w UE leży w interesie 
politycznym i gospodarczym samej Unii oraz w interesie jej bezpieczeństwa;

4. apeluje, aby podczas zbliżającego się szczytu UE-Ukraina jasno wytyczyć etapy drogi 
prowadzącej do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych i skupić się na zapewnieniu 
wymiernych korzyści dla społeczeństwa i obywateli Ukrainy od samego początku tego 
procesu; wzywa Komisję do przedstawienia odważnego i ambitnego planu tych 
negocjacji oraz do szybkiego i stopniowego objęcia Ukrainy strategiami i programami 
UE, łącznie z planem działania dla każdego etapu tego procesu;

5. wzywa do wzmocnienia unijnej polityki Partnerstwa Wschodniego w celu promowania 
współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących reform między krajami partnerskimi 
ubiegającymi się o członkostwo w UE lub o ściślejszą współpracę z UE, a także do 
aktywnego zaangażowania Ukrainy w tę współpracę; podkreśla istotną rolę 
społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie i apeluje o stałe wsparcie dla niego, a także o 
aktywne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w proces reform i o 
promowanie jego współpracy z partnerami z UE;

6. zaznacza, że Unia Europejska musi nadal zwiększać wsparcie finansowe, techniczne i 
polityczne dla Ukrainy, aby pomóc jej w integracji z UE, oraz że sama UE musi 
przeprowadzić reformy niezbędne do przyszłych rozszerzeń; podkreśla, że pomoc 
finansową od UE i innych podmiotów międzynarodowych należy wykorzystywać 
odpowiedzialnie, przejrzyście i skutecznie, a także zwraca uwagę na znaczenie dalszej 
poprawy ukraińskiego systemu zamówień publicznych i dążenia do pełnego powrotu do 
korzystania z systemu ProZorro;

7. podkreśla, że UE udziela nie tylko wsparcia cywilnego, ale i dalekosiężnego wsparcia w 
dziedzinie wojskowości; przypomina o swoim poparciu dla tych działań i ich znacznego 
rozszerzenia; wzywa UE i państwa członkowskie, aby wyraźnie zmniejszyły lukę 
między pomocą wojskową obiecywaną Ukrainie a pomocą faktycznie udzielaną i aby 
kontynuowały i przyspieszyły dostawy wsparcia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy; 
ponadto wzywa UE i państwa członkowskie, aby ściśle współpracowały z Ukrainą nad 
gwarancjami bezpieczeństwa na podstawie kijowskiego porozumienia w sprawie 
bezpieczeństwa;

8. wzywa UE i państwa członkowskie do dalszego wspierania ofiar rosyjskiej wojny 
napastniczej przeciwko Ukrainie, zwłaszcza do wspólnych wysiłków na rzecz powrotu 
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przymusowo deportowanych Ukraińców do Ukrainy oraz połączenia rodzin 
przymusowo przysposobionych ukraińskich dzieci;

9. żąda sprawiedliwości i ponownie wyraża pełne poparcie dla ustanowienia specjalnego 
trybunału ds. zbrodni agresji na Ukrainę oraz dla dochodzenia w sprawie 
domniemanych zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa 
popełnionych na Ukrainie;

10. wzywa do objęcia pełnym zestawem sankcji wszystkich przedsiębiorstw i osób, które 
nadal prowadzą handel z Rosją lub z przedsiębiorstwami rosyjskimi, oraz do takiego 
rozszerzenia sankcji na osoby zaangażowane w bezprawne uwięzienie rosyjskich 
działaczy obywatelskich i członków opozycji politycznej oraz na 6 000 Rosjan 
wskazanych przez Fundację Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, aby znaleźli się 
oni na liście osób objętych zakazem wizowym, a ich aktywa zostały zamrożone; 
jednocześnie wzywa Ukrainę do przyjęcia własnej ustawy Magnickiego; apeluje do UE, 
państw członkowskich i ich sojuszników o dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić 
jak największą skuteczność sankcji unijnych dzięki wykrywaniu wszelkich przypadków 
i prób ich obchodzenia oraz przeciwdziałaniu im; potępia państwa, które pomagają 
Rosji obchodzić te sankcje; ponadto wzywa Komisję, aby przedstawiła konkretny 
wniosek w sprawie przekazania zamrożonych aktywów Centralnego Banku Federacji 
Rosyjskiej bezpośrednio państwu ukraińskiemu, dzięki czemu uzyskałoby ono 
natychmiastowe wsparcie finansowe w wysokości ponad 300 mld EUR; podkreśla, że 
działania te należy przygotować przed szczytem UE-Ukraina oraz uzupełnić 
zdecydowanymi i skoordynowanymi dostawami broni ciężkiej, zwłaszcza czołgów 
Leopard 2, z państw członkowskich i szybkim przeszkoleniem ukraińskiego personelu 
wojskowego z ich obsługi; wzywa państwa członkowskie UE do zniesienia krajowych 
barier w wywozie do Ukrainy broni ciężkiej, zwłaszcza czołgów Leopard 2;

11. wzywa instytucje UE, aby zwiększyły możliwości udziału ukraińskich urzędników w 
pracach instytucji UE i ich obserwowania; apeluje o organizowanie dwustronnych 
posiedzeń parlamentów państw członkowskich i Ukrainy oraz o przyspieszenie 
możliwości zajmowania miejsca w Parlamencie Europejskim przez obserwatorów z 
Ukrainy, na przykład przy okazji zakończenia negocjacji w konkretnych dziedzinach;

12. wzywa UE i państwa członkowskie, aby nadal stwarzały możliwości edukacyjne m.in. 
młodzieży ukraińskiej, urzędnikom służby cywilnej i dyplomatom; apeluje o wszczęcie 
procedur dotyczących utworzenia Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa 
Wschodniego;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby usprawniły komunikację strategiczną i 
udzielały odpowiednich informacji o wzajemnych korzyściach i możliwościach 
wynikających z rozszerzenia zarówno dla Ukrainy, jak i państw członkowskich, co 
będzie sprzyjać dalszemu wzrostowi poparcia dla procesu akcesyjnego i jego lepszemu 
zrozumieniu; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zwiększyły widoczność 
finansowania ze środków unijnych i jego wymiernych rezultatów w Ukrainie; nalega, 
aby aktywną rolę w realizacji tych celów odgrywały UE i ukraińskie społeczeństwo 
obywatelskie;

14. apeluje do UE i państw członkowskich o strategiczne i proaktywne przeciwdziałanie 
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zagrożeniom hybrydowym i ingerencji Rosji w procesy demokratyczne, np. polityczne i 
wyborcze, w Ukrainie, w szczególności złośliwym działaniom mającym na celu 
manipulowanie opinią publiczną i osłabianie integracji europejskiej; wzywa UE i 
państwa członkowskie do zwiększenia odporności na dezinformację i kampanie mające 
na celu zakłócanie procesów demokratycznych i tworzenie podziałów na Ukrainie; 

15. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, Komisji, państwom członkowskim oraz prezydentowi, parlamentowi i 
rządowi Ukrainy.


