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B9-0095/2023

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

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

– der henviser til associeringsaftalen og den ledsagende aftale om et vidtgående og bredt 
frihandelsområde mellem Den Europæiske Union og Ukraine (AA/DCFTA), der blev 
undertegnet i 2014,

– der henviser til Ukraines ansøgning om EU-medlemskab af 28. februar 2022, 
Kommissionens udtalelse af 17. juni 2022 og Det Europæiske Råds deraf efterfølgende 
tildeling af kandidatstatus den 23. juni 2022,

– der henviser til det ottende møde i associeringsrådet EU-Ukraine den 
5. september 2022,

– der henviser til Rådets konklusioner af 13. december 2022 om udvidelsen og 
stabiliserings- og associeringsprocessen,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2022,

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

A. der henviser til, at Den Russiske Føderation siden den 24. februar 2022 har gennemført 
en ulovlig, uprovokeret og uberettiget angrebskrig mod Ukraine; der henviser til, at 
denne angrebskrig udgør en åbenlys og grov krænkelse af FN-pagten og folkerettens 
grundlæggende principper;

B. der henviser til, at Ruslands styrker har udført vilkårlige angreb på beboelsesområder og 
civil infrastruktur; der henviser til, at tusindvis af civile, herunder børn, allerede er 
blevet myrdet og mange flere er blevet torteret, chikaneret, udsat for seksuelle overgreb, 
bortført eller tvangsfordrevet; der henviser til, at denne umenneskelige adfærd fra de 
russiske styrkers og deres håndlangeres side udgør en fuldstændig tilsidesættelse af den 
humanitære folkeret; der henviser til, at Rusland den 30. september 2022 ensidigt 
erklærede sin annektering af de delvist russiskbesatte ukrainske regioner Donetsk, 
Kherson, Luhansk og Zaporizjzjia;

C. der henviser til, at det 24. topmøde mellem EU og Ukraine skal finde sted den 
3. februar 2023; der henviser til, at dette giver Ukraine en enestående mulighed for at 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at fortsætte sin reformindsats i henhold til 
AA/DCFTA og for at tage fat på de syv skridt, der er fastsat i Kommissionens udtalelse 
af 17. juni 2022, og dem, der fører frem til EU-medlemskab; der henviser til, at de 
fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af AA/DCFTA, udgør et betydeligt 
forberedelsesniveau for tiltrædelsesprocessen;

D. der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 13. december 2022 om udvidelsen og 
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stabiliserings- og associeringsprocessen opfordrede Kommissionen til at udarbejde en 
køreplan, der skitserer de næste skridt til at lette Ukraines adgang til EU's indre marked 
ved at udnytte det fulde potentiale i AA/DCFTA med Ukraine;

E. der henviser til, at Parlamentet i sin henstilling af 23. november 2022 til Rådet, 
Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om EU's nye 
udvidelsesstrategi1 anbefalede at fastsætte klare frister for afslutning af forhandlingerne 
med tiltrædelseslandene senest ved udgangen af det nuværende årti;

F. der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 13. december 2022 mindede om, at 
Kommissionen var blevet opfordret til at aflægge rapport om opfyldelsen af de 
betingelser, der er angivet i Kommissionens udtalelser om de respektive ansøgninger 
om medlemskab, som led i dens regelmæssige udvidelsespakke for 2023, og noterede 
sig Kommissionens hensigt om at forelægge en opdatering i foråret 2023, uden at dette 
berører den omfattende regelmæssige rapportering;

G. der henviser til, at Kommissionen i sin udtalelse af 17. juni 2022 forpligtede sig til at 
overvåge Ukraines fremskridt med hensyn til gennemførelse af de syv trin og rapportere 
om dem samt til at fremlægge en detaljeret vurdering af landet inden udgangen af 2022; 
der henviser til, at denne vurdering ikke er blevet gennemført;

H. der henviser til, at EU-medlemskab og 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 hvert lands fremskridt på vejen 
mod tiltrædelse vurderes på grundlag af dets egen fortjeneste og dets reformproces; der 
henviser til, at EU's evne til at absorbere nye medlemmer vil spille en vigtig rolle i 
fremtidige tiltrædelser;

I. der henviser til, at en hurtig indledning af tiltrædelsesforhandlinger vil styrke 
ukrainernes vilje til at forsvare, sikre og udvikle deres lands fremtid som en europæisk 
nation og som medlem af Den Europæiske Union og NATO; der henviser til, at en 
hurtig indførelse af alle de nødvendige politiske, lovgivningsmæssige og administrative 
reformer vil give de ukrainske institutioner en klar retning for et arbejdsprogram for 
tiltrædelse og forhindre vedtagelsen eller gennemførelsen af lovgivning, der kan skade 
landets chancer for tiltrædelse;

J. der henviser til, at et stærkt lokalt selvstyre er blevet en hjørnesten i Ukraines demokrati 
og er en vigtig faktor i Ukraines modstandsdygtighed under krigen; der henviser til, at 
det er afgørende at have kommunerne i førersædet, når det drejer sig om lokal 
genopbygning, for at sikre, at nationale og internationale midler til genopbygning ender 
det sted, hvor der er størst behov for dem;

1. fordømmer i de kraftigste vendinger Den Russiske Føderations angrebskrig mod 
Ukraine samt Belarus' involvering i denne krig og kræver, at Rusland øjeblikkeligt 
indstiller alle militære aktiviteter i Ukraine og betingelsesløst trækker alle styrker og 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0406.
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militært udstyr tilbage fra hele Ukraines internationalt anerkendte territorium;

2. udtrykker sin udelte solidaritet med det ukrainske folk, støtter fuldt ud Ukraines 
uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt 
anerkendte grænser og understreger, at denne krig udgør en alvorlig krænkelse af 
folkeretten; gentager i denne forbindelse sin fordømmelse af Ruslands ulovlige 
annektering af de ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzjia;

3. bekræfter på ny sit engagement i Ukraines medlemskab af Den Europæiske Union; 
mener, Ukraines medlemskab af Den Europæiske Union repræsenterer en geostrategisk 
investering i et forenet og stærkt Europa; gentager, at godkendelsen af Ukraines 
ansøgning om EU-medlemskab svarer til at udvise lederskab, beslutsomhed og visioner 
i den aktuelle situation med Ruslands brutale angrebskrig mod Ukraine og sender et 
klart politisk budskab om, at Ukraine uigenkaldeligt har valgt en europæisk vej, som er 
blevet accepteret af landets europæiske partnere;

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 integration i EU's politikker og 
programmer, ledsaget af en køreplan for hvert trin i processen;

5. minder om, at tiltrædelsesprocessen 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; er af den faste overbevisning, at det er i Unionens egen 
politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige interesse at give Ukraine en meritbaseret 
udsigt til EU-medlemskab;

6. mener, at det kommende topmøde mellem EU og Ukraine vil være en god lejlighed til 
at gøre status over de fremskridt, som Ukraine har gjort med hensyn til at opfylde de 
syv henstillinger i Kommissionens udtalelse om Ukraines kandidatur; opfordrer 
indtrængende de ukrainske myndigheder til at vise deres politiske vilje ved at optrappe 
deres fremskridt ved hjælp af omfattende reformer, der effektivt opfylder kriterierne for 
EU-medlemskab; opfordrer Ukraine til at afstå fra at vedtage lovgivning, der ikke er 
forenelig med gældende EU-ret eller bringer resultaterne af reformprocessen og 
bekæmpelsen af korruption i fare; 

7. mener, at det kommende topmøde mellem EU og Ukraine kan bidrage yderligere til 
Ukraines udsigter til medlemskab ved at bekræfte opfordringen til Kommissionen om at 
udarbejde en opdatering af udvidelsesrapporten om Ukraine i foråret 2023; mener, at 
denne rapport vil give en grundig vurdering af reformfremskridtene i Ukraine og 
potentielt åbne perspektivet for en henstilling fra Kommissionen i foråret 2023 om 
indledning af tiltrædelsesforhandlinger allerede i år;

8. opfordrer medlemsstaterne til at øge og fremskynde deres militære bistand til Ukraine, 
navnlig levering af våben som reaktion på klart identificerede behov; udtrykker sin 
støtte til de seneste beslutninger om at forsyne Ukraine med moderne 
infanterikampkøretøjer, pansrede mandskabsvogne, luftforsvarssystemer og den 
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relevante ammunition; glæder sig over den polske, tyske og andre regeringers 
beslutning om at stille Leopard 2-kampvogne til rådighed for Ukraine og tillade andre 
villige partnere at gøre det samme; insisterer på, at uddannelsen af ukrainske soldater i 
brugen af disse kampvogne skal begynde straks;

9. bakker op om oprettelsen af den militære bistandsmission, der skal uddanne de 
ukrainske væbnede styrker på EU's område; anerkender det igangværende arbejde i 
EU's rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor i Ukraine og glæder 
sig over den nylige tilpasning af dens mandat for at støtte de ukrainske myndigheder i at 
lette efterforskningen og retsforfølgningen af internationale forbrydelser begået af de 
russiske væbnede styrker og lejesoldater i forbindelse med Ruslands angrebskrig mod 
Ukraine;

10. udtrykker sin fortsatte fulde støtte til den hidtil usete støttepakke på 18 mia. EUR til 
Ukraine i 2023 for at sikre landets makroøkonomiske stabilitet, genoprette kritisk 
infrastruktur og opretholde væsentlige offentlige tjenester;

11. opfordrer til, at det kommende topmøde mellem EU og Ukraine bruges til at prioritere 
behovet for en omfattende EU-genopretningspakke for Ukraine, som bør fokusere på 
den umiddelbare, mellem- og langsigtede nødhjælp til og genopbygning og 
genopretning af landet og yderligere bidrage til at styrke væksten i økonomien, når 
krigen er overstået; minder om, at genopretningspakken bør forvaltes i fællesskab af 
EU, internationale finansielle institutioner og ligesindede partnere; anbefaler, at 
repræsentanter for det ukrainske lokale selvstyre bidrager til udformningen af 
genopretningsforanstaltninger; anbefaler, at der etableres en klar og gennemsigtig 
mekanisme til inddragelse af det ukrainske civilsamfund i vigtige beslutninger 
vedrørende Ukraine; understreger betydningen af miljø- og 
gennemsigtighedsbetingelser for genopbygningsindsatsen; insisterer på gennemførelse 
af de mest relevante miljøreformer samt indførelse af effektive garantier for 
miljøbeskyttelse under udviklingen og genopbygningen af Ukraine; støtter oprettelsen 
af en særlig international observatørmission for at registrere de miljømæssige 
konsekvenser af den russiske aggression mod Ukraine med henblik på at skabe et 
grundlag for at opnå specifik kompensation fra Rusland; gentager sin opfordring til at 
finde et passende retsgrundlag for at gøre det muligt at anvende indefrosne russiske 
centralbankaktiver samt russiske oligarkers aktiver til at finansiere genopbygningen af 
Ukraine; opfordrer til, at genopretningspakken understøttes af den nødvendige EU-
budgetkapacitet;

12. mener, at det kommende topmøde mellem EU og Ukraine vil være en god lejlighed til 
at gentage det presserende behov for oprettelse af en særlig international domstol til 
retsforfølgelse af den aggressionsforbrydelse mod Ukraine, som er begået af Den 
Russiske Føderations politiske og militære ledelse og deres forbundsfæller;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter 
samt Ukraines præsident, regering og parlament.


