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B9-0095/2023

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης 
κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας
(2023/2509(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης και τη συναφή σφαιρική και σε βάθος ζώνη 
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας 
(ΣΣ/ΣΒΖΕΣ), που υπογράφηκαν το 2014,

– έχοντας υπόψη την αίτηση για προσχώρηση στην ΕΕ που υπέβαλε η Ουκρανία στις 28 
Φεβρουαρίου 2022, τη γνώμη που εξέδωσε η Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2022, και τη 
συνακόλουθη χορήγηση, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
στις 23 Ιουνίου 2022,

– έχοντας υπόψη την όγδοη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, της 
5ης Σεπτεμβρίου 2022,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά 
με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 
2022,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία διεξάγει έναν παράνομο, απρόκλητο και 
αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας από τις 24 Φεβρουαρίου 2022· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο επιθετικός πόλεμος συνιστά κατάφωρη και πασιφανή 
παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς 
δικαίου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αδιάκριτες 
επιθέσεις κατά κατοικημένων περιοχών και μη στρατιωτικών υποδομών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έχουν ήδη διαπραχθεί χιλιάδες δολοφονίες αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 
παιδιών, και ακόμη μεγαλύτερος αριθμός βασανιστηρίων, παρενοχλήσεων, 
σεξουαλικών επιθέσεων, απαγωγών ή βίαιων εκτοπισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με 
αυτή τους την απάνθρωπη συμπεριφορά, οι ρωσικές δυνάμεις και όσοι ενεργούν για 
λογαριασμό τους αψηφούν πλήρως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Ρωσία ανακήρυξε μονομερώς την 
προσάρτηση, στα εδάφη της, των εν μέρει κατεχόμενων από την ίδια ουκρανικών 
περιφερειών Ντονέτσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 24η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2023· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί 
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εξαιρετική ευκαιρία για να αναλάβει η Ουκρανία την αναγκαία δράση ώστε να 
συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, όπως ορίζεται στη ΣΣ/ΣΒΖΕΣ, και να 
αντιμετωπίσει τα επτά στάδια που καθορίζονται στη γνώμη της Επιτροπής, της 17ης 
Ιουνίου 2022, καθώς και εκείνα που οδηγούν στην προσχώρηση στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της ΣΣ/ΣΒΖΕΣ 
αντιπροσωπεύει σημαντικό βαθμό ετοιμότητας για την ενταξιακή διαδικασία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 
2022 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, κάλεσε 
την Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη πορείας όπου θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ και θα 
αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες της ΣΣ/ΣΒΖΕΣ με την Ουκρανία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στη σύστασή του της 23ης Νοεμβρίου 2022 
προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση1, συνέστησε να τεθούν σαφείς 
προθεσμίες για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις υπό ένταξη χώρες το 
αργότερο έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 
2022, υπενθύμισε ότι η Επιτροπή είχε κληθεί να υποβάλει έκθεση σχετικά με την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στις γνώμες της Επιτροπής σχετικά με τις 
αντίστοιχες αιτήσεις προσχώρησης στο πλαίσιο της τακτικής δέσμης μέτρων για τη 
διεύρυνση το 2023, και, με την επιφύλαξη αυτής της συνολικής τακτικής υποβολής 
εκθέσεων, έλαβε υπό σημείωση την πρόθεση της Επιτροπής να παράσχει ενημέρωση 
την άνοιξη του 2023·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στη γνώμη που εξέδωσε στις 17 Ιουνίου 2022, 
δεσμεύθηκε να παρακολουθεί την πρόοδο της Ουκρανίας όσον αφορά την ολοκλήρωση 
των επτά σταδίων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων, καθώς και να παράσχει 
λεπτομερή αξιολόγηση της χώρας έως το τέλος του 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιολόγηση αυτή δεν έχει εκπονηθεί·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ και η προσχώρηση σε αυτήν 
εξακολουθούν να συνιστούν μια σύνθετη, αξιοκρατική και δομημένη διαδικασία που 
εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τη μεταφορά 
του κεκτημένου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος κάθε χώρας στην ενταξιακή 
πορεία αξιολογείται με βάση τις επιδόσεις της και τη μεταρρυθμιστική της διαδικασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει νέα μέλη θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές προσχωρήσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα 
ενισχύσει την αποφασιστικότητα των Ουκρανών να υπερασπιστούν, να διασφαλίσουν 
και να διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας τους ως ευρωπαϊκού έθνους και μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία θέσπιση όλων 
των απαιτούμενων πολιτικών, νομοθετικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων θα 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0406.
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παράσχει στα ουκρανικά θεσμικά όργανα έναν σαφή οδηγό για το πρόγραμμα 
ενταξιακών εργασιών, θα απαγορεύει δε τη θέσπιση ή μεταφορά οποιασδήποτε 
νομοθεσίας που ενδέχεται να βλάψει τις πιθανότητες προσχώρησης της χώρας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση κατέστη ακρογωνιαίος λίθος 
της δημοκρατίας της Ουκρανίας και σημαντικός παράγοντας για την ανθεκτικότητα της 
Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη 
ηγετικού ρόλου από τους δήμους όσον αφορά την τοπική ανασυγκρότηση είναι κρίσιμη 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εθνικοί και διεθνείς πόροι για την ανασυγκρότηση 
διοχετεύονται εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίοι·

1. επαναλαμβάνει την απερίφραστη αποδοκιμασία του για τον επιθετικό πόλεμο της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και για την εμπλοκή της 
Λευκορωσίας στον πόλεμο αυτόν, και ζητεί από τη Ρωσία να τερματίσει αμέσως όλες 
τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ουκρανία και να αποσύρει άνευ όρων όλες τις 
δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από το σύνολο του διεθνώς αναγνωρισμένου 
εδάφους της Ουκρανίας·

2. εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον λαό της Ουκρανίας, υποστηρίζει 
πλήρως την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας 
εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος 
αυτός συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου· επαναλαμβάνει, εν 
προκειμένω, την απερίφραστη αποδοκιμασία του για την παράνομη προσάρτηση, από 
τη Ρωσία, των περιοχών Ντονέτσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια της Ουκρανίας·

3. εκφράζει εκ νέου τη δέσμευσή του να καταστεί η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· πιστεύει ότι η συμμετοχή της Ουκρανίας στην ΕΕ αποτελεί γεωστρατηγική 
επένδυση σε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη· επαναλαμβάνει ότι η αίτηση 
προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ ισοδυναμεί με επίδειξη ηγετικής ικανότητας, 
αποφασιστικότητας και οράματος στο σημερινό πλαίσιο του βίαιου ρωσικού επιθετικού 
πολέμου και στέλνει το σαφές πολιτικό μήνυμα ότι η Ουκρανία έχει επιλέξει 
απαρέγκλιτα μια ευρωπαϊκή πορεία, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τους ευρωπαίους 
εταίρους της·

4. καλεί την επικείμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας να καθορίσει 
μια σαφή πορεία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, με βάση μια 
σταδιακή προσέγγιση, εστιάζοντας στην παροχή απτών οφελών για την ουκρανική 
κοινωνία και τους πολίτες από την έναρξη της διαδικασίας· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα τολμηρό και φιλόδοξο σχέδιο για τις διαπραγματεύσεις αυτές και για 
την ταχεία ενσωμάτωση της Ουκρανίας στις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, 
συνοδευόμενο από χάρτη πορείας για κάθε στάδιο της διαδικασίας·

5. υπενθυμίζει ότι η ενταξιακή διαδικασία θα είναι αξιοκρατική και ότι η ανανεωμένη 
μεθοδολογία διεύρυνσης δίνει έμφαση στους κρίσιμους τομείς του σεβασμού του 
κράτους δικαίου, των θεμελιωδών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς· πιστεύει ακράδαντα ότι μια 
αξιοκρατική προοπτική προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι προς το πολιτικό 
και οικονομικό συμφέρον της ίδιας της Ένωσης, καθώς και προς το συμφέρον της στον 
τομέα της ασφάλειας·
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6. θεωρεί ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας θα αποτελέσει καλή ευκαιρία 
για να γίνει απολογισμός της προόδου που έχει σημειώσει η Ουκρανία όσον αφορά την 
εκπλήρωση των επτά συστάσεων που διατυπώνονται στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά 
με την υποψηφιότητα της Ουκρανίας· καλεί επιτακτικά τις ουκρανικές αρχές να 
επιδείξουν την πολιτική τους αποφασιστικότητα εντείνοντας τις προσπάθειές τους με 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που πληρούν αποτελεσματικά τα κριτήρια προσχώρησης 
στην ΕΕ· καλεί την Ουκρανία να μην θεσπίζει νομοθεσία που δεν είναι συμβατή με το 
κεκτημένο της ΕΕ ή που θέτει σε κίνδυνο τα επιτεύγματα της μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς· 

7. θεωρεί ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας μπορεί να συμβάλει 
περαιτέρω στις προοπτικές προσχώρησης της Ουκρανίας, εγκρίνοντας την έκκληση 
προς την Επιτροπή να παρουσιάσει, την άνοιξη του 2023, την επικαιροποιημένη έκθεση 
για τη διεύρυνση όσον αφορά την Ουκρανία· πιστεύει ότι η έκθεση αυτή θα παράσχει 
διεξοδική αξιολόγηση της προόδου των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία και θα ανοίξει 
ενδεχομένως τον δρόμο για τη διατύπωση σύστασης από την Επιτροπή, την άνοιξη του 
2023, σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων φέτος·

8. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν και να επιταχύνουν τη στρατιωτική τους βοήθεια 
προς την Ουκρανία, και ιδίως την παροχή όπλων για την αντιμετώπιση σαφώς 
προσδιορισμένων αναγκών· εκφράζει την υποστήριξή του για τις πλέον πρόσφατες 
αποφάσεις να παρασχεθούν στην Ουκρανία σύγχρονα οχήματα μάχης πεζικού, 
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, αντιαεροπορικά συστήματα και τα 
σχετικά πυρομαχικά· επικροτεί την απόφαση των κυβερνήσεων της Πολωνίας, της 
Γερμανίας και άλλων χωρών να παραδώσουν στην Ουκρανία άρματα μάχης Leopard 2 
και να το καταστήσουν δυνατό και για άλλους εταίρους που επιθυμούν να πράξουν το 
ίδιο· επιμένει ότι πρέπει να αρχίσει αμέσως η εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών στη 
λειτουργία των αρμάτων αυτών·

9. στηρίζει τη συγκρότηση της αποστολής στρατιωτικής συνδρομής για την εκπαίδευση 
των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων σε ενωσιακό έδαφος· αναγνωρίζει το τρέχον έργο 
της συμβουλευτικής αποστολής της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη 
στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία, και επικροτεί την πρόσφατη προσαρμογή της 
εντολής της, προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές αρχές στη διευκόλυνση της 
διερεύνησης και της δίωξης διεθνών εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί από τις ρωσικές 
ένοπλες δυνάμεις και τους μισθοφόρους στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας·

10. εκφράζει τη συνεχιζόμενη πλήρη υποστήριξή του στην άνευ προηγουμένου δέσμη 
μέτρων στήριξης ύψους 18 δισεκατ. EUR για την Ουκρανία το 2023, ώστε να 
διασφαλιστεί η μακροοικονομική σταθερότητά της, να αποκατασταθούν οι υποδομές 
ζωτικής σημασίας και να διατηρηθούν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

11. ζητεί να αξιοποιηθεί η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας ώστε να δοθεί 
προτεραιότητα στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων της ΕΕ σχετικά με 
την ανάκαμψη της Ουκρανίας, η οποία θα πρέπει να εστιάσει στην άμεση, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αρωγή, ανασυγκρότηση και ανάκαμψη της χώρας 
και να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας μόλις λήξει ο 
πόλεμος· υπενθυμίζει ότι η δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη θα πρέπει να καθοδηγείται 
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από κοινού από την ΕΕ, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ομόφρονες εταίρους· 
συνιστά οι εκπρόσωποι των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της Ουκρανίας να 
συμβάλουν στον σχεδιασμό των μέτρων ανάκαμψης· συνιστά να θεσπιστεί σαφής και 
διαφανής μηχανισμός για τη συμμετοχή της ουκρανικής κοινωνίας των πολιτών σε 
βασικές αποφάσεις που αφορούν την Ουκρανία· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για 
την προσπάθεια ανασυγκρότησης η τήρηση όρων όσον αφορά το περιβάλλον και τη 
διαφάνεια· επιμένει στην υλοποίηση των πλέον σημαντικών περιβαλλοντικών 
μεταρρυθμίσεων, καθώς και στη θέσπιση αποτελεσματικών διασφαλίσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος κατά την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας· 
προωθεί τη σύσταση ειδικής διεθνούς αποστολής παρακολούθησης για την καταγραφή 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, με 
σκοπό να δημιουργηθεί μια βάση για τη λήψη ειδικής αποζημίωσης από τη Ρωσία· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να προσδιοριστεί μια κατάλληλη νομική βάση που θα 
επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών, για τη 
χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας· ζητεί η δέσμη μέτρων για την 
ανάκαμψη να υποστηρίζεται από τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα της ΕΕ·

12. πιστεύει ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας θα αποτελέσει καλή 
ευκαιρία για να επισημανθεί εκ νέου ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να συγκροτηθεί 
ειδικό διεθνές δικαστήριο ώστε να διωχθεί το έγκλημα της επίθεσης κατά της 
Ουκρανίας που διαπράττουν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και οι σύμμαχοί της·

13. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο 
της Ουκρανίας.


