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B9-0092/2023

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pregătirea reuniunii la nivel înalt UE-
Ucraina
(2023/2509(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Ucraina și la Rusia, în special de 
la escaladarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022,

– având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, și acordul de liber schimb aprofundat 
și cuprinzător care îl însoțește1, semnate în 2014,

– având în vedere cererea Ucrainei de aderare la UE din 28 februarie 2022 și acordarea 
ulterioară a statutului de țară candidată de către Consiliul European la 23 iunie 2022, pe 
baza unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene2 și în concordanță cu opiniile 
exprimate de Parlamentul European,

– având în vedere sprijinul și asistența fără precedent oferite Ucrainei de Uniunea 
Europeană și de statele sale membre, precum și solidaritatea manifestată de cetățenii UE 
față de poporul curajos al Ucrainei în lupta sa împotriva agresiunii Rusiei,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât de la 24 februarie 2022, când Rusia și-a relansat agresiunea militară 
neprovocată, nejustificată și ilegală și războiul împotriva Ucrainei, situația geopolitică 
din Europa s-a schimbat fundamental, făcând necesare decizii politice, de securitate și 
financiare îndrăznețe, curajoase și cuprinzătoare din partea Uniunii Europene;

B. întrucât nu există o cale rapidă de aderare la UE, aderarea rămânând un proces complex, 
bazat pe merite și structurat, care depinde aplicarea efectivă a reformelor și de 
transpunerea acquis-ului UE; întrucât aceasta nu exclude însă o începere rapidă a 
procesului ca manifestare a angajamentului UE față de Ucraina în noul context 
geopolitic creat de agresiunea Rusiei;

C. întrucât UE și Ucraina au semnat un acord de asociere, care este actualmente aplicat; 
întrucât progresele înregistrate în aplicarea acordurilor de asociere, inclusiv a zonei de 
liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, înseamnă că există deja un grad substanțial 
de pregătire pentru procesul de aderare,

1. își reafirmă angajamentul față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, care 
reprezintă o investiție geostrategică într-o Europă unită și puternică;

1 JO L 161, 29.5.2014, p. 3.
2 Avizul Comisiei din 17 iunie 2022 referitor la cererea de aderare la Uniunea Europeană prezentată de Ucraina 
(COM(2022)0407).
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2. solicită o interacțiune inovatoare, complementară și flexibilă între activitatea actuală de 
aplicare a Acordului de asociere în vigoare și procesul de negociere a aderării, 
permițând astfel integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE și în programele 
sectoriale, inclusiv accesul la fondurile UE în domeniile respective, astfel încât cetățenii 
ucraineni să poată beneficia de avantajele aderării pe tot parcursul procesului și nu 
numai după finalizarea acestuia;

3. subliniază că acest proces se va baza pe merite și că metodologia reînnoită de extindere 
pune accentul pe domeniile esențiale ale respectării statului de drept, valorilor 
fundamentale, drepturilor omului, democrației și combaterii corupției de la începutul 
procesului până la încheierea acestuia; este ferm convins că perspectiva fermă și bazată 
pe merite a aderării Ucrainei la UE este în interesul politic, economic și de securitate al 
Uniunii;

4. solicită ca viitoarea reuniune la nivel înalt dintre UE și Ucraina să stabilească o cale 
clară pentru începerea negocierilor de aderare, pe baza unei abordări etapizate, 
focalizându-se asupra oferirii de beneficii concrete societății și cetățenilor ucraineni încă 
de la începutul procesului; invită Comisia să prezinte un plan ambițios și îndrăzneț 
pentru aceste negocieri și pentru integrarea rapidă și treptată a Ucrainei în politicile și 
programele UE, însoțit de o foaie de parcurs pentru fiecare etapă a procesului;

5. solicită consolidarea politicii UE privind Parteneriatul estic ca modalitate de promovare 
a cooperării și a schimbului de experiență în materie de reformă între țările partenere 
care doresc să devină membre ale UE sau să coopereze mai strâns cu UE, precum și 
implicarea activă a Ucrainei în aceasta; subliniază rolul important al societății civile din 
Ucraina și solicită sprijinirea acesteia în continuare și implicarea sa activă în procesul de 
reformă, precum și promovarea cooperării sale cu partenerii UE;

6. subliniază că Uniunea Europeană trebuie să continue să își intensifice sprijinul 
financiar, tehnic și politic acordat Ucrainei pentru a o sprijini în procesul de integrare în 
UE și că Uniunea însăși trebuie să facă reformele necesare pentru a permite viitoare 
extinderi; subliniază necesitatea utilizării responsabile, transparente și eficiente a 
asistenței financiare din partea UE și a altor tipuri de asistență financiară internațională 
și importanța îmbunătățirii în continuare a sistemului de achiziții publice din Ucraina și 
a depunerii de eforturi pentru a restabili utilizarea deplină a sistemului ProZorro;

7. subliniază că sprijinul UE depășește sectorul civil, incluzând și un sprijin amplu în 
domeniul militar; își reafirmă sprijinul pentru aceste măsuri și pentru extinderea lor 
substanțială; îndeamnă UE și statele membre să reducă semnificativ decalajul dintre 
asistența militară promisă și cea acordată Ucrainei și să continue și să accelereze 
furnizarea de sprijin și echipamente militare către Ucraina; invită, de asemenea, UE și 
statele membre să colaboreze îndeaproape cu Ucraina în ceea ce privește garanțiile de 
securitate pe baza Pactului de securitate de la Kiev;

8. îndeamnă UE și statele membre să sprijine în continuare victimele războiului de 
agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în special să își unească eforturile pentru 
înapoierea în Ucraina a ucrainenilor expulzați forțat și pentru reunirea familiilor copiilor 
ucraineni adoptați forțat;

9. cere să se facă dreptate și își reafirmă sprijinul deplin pentru înființarea unui tribunal 
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special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei și pentru anchetarea suspiciunilor 
de crime de război, crime împotriva umanității sau genocid comise în Ucraina;

10. solicită lansarea unui set complet de sancțiuni împotriva tuturor firmelor și persoanelor 
care fac încă schimburi comerciale cu Rusia sau cu firme ruse; cere extinderea 
sancțiunilor la toți cei 6 000 de cetățeni ruși indicați de Fundația Navalnîi împotriva 
corupției, precum și la persoanele implicate în încarcerarea ilegală a activiștilor civici 
ruși și a membrilor opoziției politice, astfel încât aceștia să fie adăugați pe lista 
interdicției de acordare a vizelor și să li se înghețe activele; în același timp, îndeamnă 
Ucraina să adopte o „lege Magnițki” proprie; solicită insistent UE și statelor membre, 
precum și aliaților acestora, să depună toate eforturile pentru a se asigura că sancțiunile 
decise de UE sunt cât mai eficace posibil, căutând și combătând orice eludare sau 
tentativă de eludare a acestor sancțiuni; condamnă statele care ajută Rusia să eludeze 
aceste sancțiuni; în plus, îndeamnă Comisia să prezinte o propunere concretă de transfer 
al activelor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei direct către statul ucrainean, ceea ce 
ar oferi Ucrainei un sprijin financiar imediat de peste 300 miliarde EUR; subliniază că 
aceste măsuri ar trebui să fie pregătite în timp util pentru reuniunea la nivel înalt UE-
Ucraina și să fie corelate cu livrarea hotărâtă și coordonată de armament greu de către 
statele membre, în special de tancuri Leopard 2, însoțită de instruirea rapidă a 
personalului militar ucrainean în utilizarea acestora; îndeamnă statele membre ale UE să 
elimine barierele naționale din calea exportului de armament greu către Ucraina, în 
special în ceea ce privește tancurile Leopard 2;

11. solicită instituțiilor UE să ofere funcționarilor ucraineni mai multe posibilități de a 
participa la activitatea instituțiilor UE și de a le observa funcționarea; încurajează 
reuniunile parlamentare bilaterale între parlamentele statelor membre și cel al Ucrainei 
și solicită devansarea perioadei în care observatorii ucraineni își pot prelua locurile în 
Parlamentul European, de exemplu prin corelarea acestui moment cu încheierea 
negocierilor în anumite domenii;

12. solicită UE și statelor sale membre să continue să ofere posibilități educaționale 
tinerilor, funcționarilor publici și diplomaților din Ucraina, printre alții; solicită lansarea 
unor proceduri pentru înființarea Academiei de Administrație Publică a Parteneriatului 
estic;

13. invită Comisia și statele membre să consolideze comunicarea strategică și să transmită 
informații relevante despre beneficiile și șansele oferite reciproc de extindere, atât în 
Ucraina, cât și în statele membre, pentru asigurarea unei mai mari susțineri și pentru o 
mai bună înțelegere a procesului de aderare; invită Comisia și statele membre să facă 
mai vizibilă finanțarea UE și rezultatele sale tangibile în Ucraina; insistă ca UE și 
societatea civilă ucraineană să joace un rol activ în atingerea acestor obiective;

14. face apel la UE și statele sale membre să depună eforturi strategic și activ pentru a 
combate amenințările hibride și pentru a preveni ingerințele Rusiei în procesele politice, 
electorale și în alte procese democratice ale Ucrainei, în special actele ostile care 
vizează manipularea opiniei publice și subminarea integrării europene; invită UE și 
statele sale membre să își sporească rezistența la dezinformarea și campaniile 
destabilizatoare care urmăresc să submineze procesele democratice și să creeze 
dezbinare în Ucraina; 
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15. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, 
Comisiei, statelor membre, precum și președintelui, parlamentului și guvernului 
ucrainean.


