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

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна,

– като взе предвид Споразумението за асоцииране и придружаващата го 
задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия между Европейския съюз и 
Украйна (СА/ЗВЗСТ), подписано през 2014 г.,

– като взе предвид кандидатурата на Украйна за членство в ЕС от 28 февруари 
2022 г., становището на Комисията от 17 юни 2022 г. и последващото 
предоставяне на статут на страна кандидатка от Европейския съвет на 23 юни 
2022 г.,

– като взе предвид осмото заседание на Съвета за асоцииране ЕС – Украйна на 5 
септември 2022 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 13 декември 2022 г. относно 
разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2022 г.,

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

А. като има предвид, че от 24 февруари 2022 г. насам Руската федерация води 
незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война срещу Украйна; като 
има предвид, че тази агресивна война представлява скандално и въпиющо 
нарушение на Устава на ООН и на основните принципи на международното 
право;

Б. като има предвид, че руските сили извършиха безразборни нападения срещу 
жилищни райони и гражданска инфраструктура; като има предвид, че вече бяха 
убити хиляди цивилни лица, включително деца, а много други бяха изтезавани, 
тормозени, подложени на сексуално насилие, отвлечени или насилствено 
разселени; като има предвид, че това нечовешко поведение от страна на руските 
сили и техните марионетни сили е в пълно противоречие с международното 
хуманитарно право; като има предвид, че на 30 септември 2022 г. Русия 
едностранно обяви анексирането на частично окупираните от Русия украински 
области Донецк, Херсон, Луганск и Запорожие;

В. като има предвид, че 24-ата среща на върха между ЕС и Украйна трябва да се 
проведе на 3 февруари 2023 г.; като има предвид, че това предоставя отлична 
възможност на Украйна да предприеме необходимите действия, за да продължи 
усилията си за реформи, както е предвидено в СА/ЗВЗСТ, и да предприеме 
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седемте стъпки, посочени в становището на Комисията от 17 юни 2022 г., и тези, 
които водят към членство в ЕС; като има предвид, че напредъкът, който е 
постигнат в прилагането на СА/ЗВЗСТ, показва значителна степен на 
подготвеност за процеса на присъединяване;

Г. като има предвид, че в заключенията си от 13 декември 2022 г. относно 
разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране Съветът прикани 
Комисията да подготви пътна карта, в която да очертае следващите стъпки, с 
които ще се улесни достъпът на Украйна до единния пазар на ЕС, като се 
използва пълният потенциал на СА/ЗВЗСТ с Украйна;

Д. като има предвид, че в своята препоръка от 23 ноември 2022 г. до Съвета, 
Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно 
новата стратегия на ЕС за разширяване1 Парламентът препоръча да се определят 
ясни срокове за приключване на преговорите с присъединяващите се държави 
най-късно до края на настоящото десетилетие;

Е. като има предвид, че в заключенията си от 13 декември 2022 г. Съветът 
припомни, че Комисията е била приканена да докладва за изпълнението на 
условията, посочени в становищата на Комисията относно съответните 
кандидатури за членство, като част от редовния пакет за разширяването през 
2023 г., и без това да засяга всеобхватното редовно докладване, взе под внимание 
намерението на Комисията да предостави актуална информация през пролетта на 
2023 г.;

Ж. като има предвид, че в своето становище от 17 юни 2022 г. Комисията се 
ангажира да наблюдава напредъка на Украйна в изпълнението на седемте стъпки 
и да докладва за тях, както и да предостави подробна оценка на страната до края 
на 2022 г.; като има предвид, че тази оценка все още не е извършена;

З. като има предвид, че членството и присъединяването към ЕС продължават да 
бъдат сложен, основан на заслуги и структуриран процес, който зависи от 
ефективното прилагане на реформите и транспонирането на достиженията на 
правото на ЕС; като има предвид, че напредъкът на всяка държава по пътя ѝ към 
присъединяване се оценява въз основа на собствените ѝ достойнства и процеса на 
реформи; като има предвид, че капацитетът на ЕС за приемане на нови членове 
ще има важно значение за бъдещите присъединявания;

И. като има предвид, че бързото започване на преговори за присъединяване би 
стимулирало решимостта на украинците да защитават, гарантират и развиват 
бъдещето на своята държава като европейска нация и член на Европейския съюз и 
НАТО; като има предвид, че бързото провеждане на всички необходими 
политически, законодателни и административни реформи ще даде на украинските 
институции ясни насоки за работна програма за присъединяване и ще 
възпрепятства приемането или транспонирането на каквото и да е 
законодателство, което може да навреди на шансовете на страната за 

1 Приети текстове, P9_TA(2022)0406.
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присъединяване;

Й. като има предвид, че силното местно самоуправление се превърна в крайъгълен 
камък на демокрацията в Украйна и е важен фактор за устойчивостта на Украйна 
по време на войната; като има предвид, че когато става въпрос за местното 
възстановяване, от ключово значение е водещи да са общините, за да се 
гарантира, че националните и международните средства за реконструкция отиват 
там, където са най-необходими;

1. отново осъжда възможно най-категорично агресивната война на Руската 
федерация срещу Украйна, както и участието на Беларус в тази война, и изисква 
Русия незабавно да прекрати всички военни действия в Украйна и безусловно да 
изтегли всички сили и военно оборудване от цялата международно призната 
територия на Украйна;

2. изразява пълната си солидарност с народа на Украйна, напълно подкрепя 
независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на 
международно признатите ѝ граници и подчертава, че тази война съставлява 
сериозно нарушение на международното право; във връзка с това отново осъжда 
незаконното анексиране от страна на Русия на областите Донецк, Херсон, Луганск 
и Запорожие в Украйна;

3. потвърждава ангажимента си по отношение на членството на Украйна в 
Европейския съюз; счита, че членството на Украйна в ЕС представлява 
геостратегическа инвестиция в обединена и силна Европа; отново заявява, че 
кандидатурата на Украйна за членство в ЕС е равнозначна на демонстриране на 
лидерство, решителност и визия в днешния контекст на бруталната руска 
агресивна война и изпраща ясно политическо послание, че Украйна необратимо е 
избрала европейския път, който нейните европейски партньори приемат;

4. призовава предстоящата среща на върха 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 граждани от началото на процеса; призовава Комисията 
да представи смел и амбициозен план за тези преговори и за бързото интегриране 
на Украйна в политиките и програмите на ЕС, който да е придружен от пътна 
карта за всеки етап от процеса;

5. припомня, че процесът на присъединяване ще се основава на заслуги и че 
обновената методология за разширяване поставя акцент върху ключовите области 
на зачитането на принципите на правовата държава, основните ценности, правата 
на човека, демокрацията и борбата срещу корупцията; твърдо вярва, че 
перспективата за членство на Украйна в ЕС на базата на нейните заслуги е в 
интерес на самия Съюз от гледна точка на политиката, икономиката и 
сигурността;

6. смята, че предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Украйна ще бъде 
добра възможност да се направи преглед на напредъка, постигнат от Украйна в 
изпълнението на седемте препоръки, изложени в становището на Комисията 
относно кандидатурата на Украйна; настоятелно призовава украинските органи да 
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демонстрират политическата си решимост, като ускорят напредъка си чрез 
провеждането на съществени реформи, които ефективно изпълняват критериите 
за членство в ЕС; призовава Украйна да се въздържа от приемане на 
законодателство, което не е съвместимо с достиженията на правото на ЕС или 
застрашава постиженията в процеса на реформи и борбата с корупцията; 

7. счита, че предстоящата среща на върха между ЕС и Украйна може да допринесе 
допълнително за перспективите за членство на Украйна, като одобри призива към 
Комисията да изготви актуализиран доклад за разширяването относно Украйна 
през пролетта на 2023 г.; вярва, че този доклад ще предостави задълбочена оценка 
на напредъка на реформите в Украйна и потенциално ще създаде перспектива 
Комисията да издаде препоръка през пролетта на 2023 г. за започване на 
преговори за присъединяване тази година;

8. призовава държавите членки да увеличат и ускорят военната си помощ за 
Украйна, по-специално предоставянето на оръжия в отговор на ясно определени 
потребности; подкрепя последните решения да се предоставят на Украйна 
модерни бойни машини на пехотата, бронетранспортьори, системи за 
противовъздушна отбрана и съответните боеприпаси; приветства решението на 
правителствата на Полша, Германия и други държави да доставят на Украйна 
основните бойни танкове „Леопард 2“ и да позволят на други желаещи партньори 
да го сторят; настоява незабавно да започне обучението на украински войници за 
работа с тези танкове;

9. подкрепя създаването на военната мисия за предоставяне на помощ, за да бъдат 
обучавани украинските въоръжени сили на територията на ЕС; признава текущата 
работа на консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската 
сигурност в Украйна и приветства неотдавнашното адаптиране на нейния мандат, 
така че да подпомогне украинските органи в улесняването на разследването и 
наказателното преследване на всички международни престъпления, извършени от 
руските въоръжени сили и наемници в контекста на агресивната война на Русия 
срещу Украйна;

10. изразява продължаващата си пълна подкрепа за безпрецедентния пакет от мерки 
за подкрепа в размер на 18 милиарда евро за Украйна през 2023 г., за да се 
гарантира макроикономическата ѝ стабилност, да се възстанови критичната 
инфраструктура и да се поддържат основни обществени услуги;

11. призовава предстоящата среща на върху между ЕС и Украйна да бъде използвана, 
за да се изведе на преден план необходимостта от всеобхватен пакет на ЕС за 
възстановяване на Украйна, който следва да бъде съсредоточен върху 
незабавното, средносрочното и дългосрочното подпомагане, реконструкция и 
възстановяване на страната, и да спомогне допълнително за засилване на растежа 
на икономиката, когато войната свърши; припомня, че пакетът за възстановяване 
следва да се управлява съвместно от ЕС, международните финансови институции 
и единомислещите партньори; препоръчва представителите на местното 
самоуправление в Украйна да допринасят за разработването на мерките за 
възстановяване; препоръчва създаването на ясен и прозрачен механизъм за 
ангажирането на украинското гражданско общество в ключови решения по 
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отношение на Украйна; подчертава значението на екологичните условия и 
условията за прозрачност в рамките на усилията за възстановяване; настоява за 
прилагането на най-значимите екологични реформи, както и за създаването на 
ефективни гаранции за опазването на околната среда по време на развитието и 
възстановяването на Украйна; насърчава създаването на специална международна 
мисия за наблюдение, която да регистрира екологичните последици от руската 
агресия срещу Украйна, за да се определи базата за получаване на конкретна 
компенсация от Русия; отново призовава за определяне на подходящо правно 
основание, което да позволи използването на замразените активи на Руската 
централна банка, както и активи на руски олигарси, за финансиране на 
възстановяването на Украйна; призовава пакетът за възстановяване да бъде 
подкрепен с необходимия бюджетен капацитет на ЕС;

12. вярва, че предстоящата среща на върху между ЕС и Украйна ще бъде добра 
възможност отново да се заяви спешната необходимост да се създаде специален 
международен трибунал за наказателно преследване на престъплението агресия, 
извършено спрямо Украйна от политическото и военното ръководство на Руската 
федерация и нейните съюзници;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външната политика и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на 
правителствата и парламентите на държавите членки, както и на президента, 
правителството и парламента на Украйна.


