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B9-0095/2023

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU–Ukrajna csúcstalálkozó előkészítéséről
(2023/2509(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodásra és az azt kísérő 
mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra (AA/DCFTA), amelyet 2014-
ben írtak alá,

– tekintettel Ukrajna 2022. február 28-i uniós tagság iránti kérelmére, a Bizottság 2022. 
június 17-i véleményére, valamint arra, hogy ezt követően az Európai Tanács 2022. 
június 23-án megadta a tagjelölti státuszt,

– tekintettel az EU–Ukrajna Társulási Tanács 2022. szeptember 5-i nyolcadik ülésére,

– tekintettel a bővítésről, valamint a stabilizációs és társulási folyamatról szóló 2022. 
december 13-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Európai Tanács 2022. december 15-i következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Oroszországi Föderáció 2022. február 24. óta illegális, provokáció nélkül 
indított és indokolatlan agresszív háborút folytat Ukrajna ellen; mivel ez az agresszív 
háború az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a nemzetközi jog alapelveinek 
nyilvánvaló és kirívó megsértését jelenti;

B. mivel az orosz erők válogatás nélküli támadásokat hajtottak végre lakóövezetek és a 
polgári infrastruktúra ellen; mivel már több ezer polgári személyt, köztük gyermekeket 
gyilkoltak meg, és még sokkal több személyt megkínoztak, zaklattak, szexuálisan 
bántalmaztak, elraboltak vagy lakóhelyük elhagyására kényszerítettek; mivel az orosz 
erők és megbízottjaik ezen embertelen magatartása teljes mértékben figyelmen kívül 
hagyja a nemzetközi humanitárius jogot; mivel 2022. szeptember 30-án Oroszország 
egyoldalúan bejelentette Doneck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja Oroszország által 
részben megszállt ukrán területi egységeinek annektálását;

C. mivel 2023. február 3-án sor került a 24. EU–Ukrajna csúcstalálkozóra; mivel ez kiváló 
lehetőséget kínál Ukrajna számára arra, hogy megtegye a reformjai folytatásához 
szükséges intézkedéseket, amint azt a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás előírja, valamint a Bizottság 2022. június 17-i 
véleményében meghatározott hét lépést, továbbá az uniós tagsághoz vezető 
fellépéseket; mivel a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás végrehajtása terén elért eredmények jelentős mértékű felkészültséget 
jelentenek a csatlakozási folyamatra;

D. mivel a Tanács a bővítésről, valamint a stabilizációs és társulási folyamatról szóló, 
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2022. december 13-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy készítsen 
ütemtervet, amelyben felvázolja az Ukrajna uniós egységes piachoz való 
hozzáférésének megkönnyítésére irányuló következő lépéseket, teljes mértékben 
kihasználva az Ukrajnával kötött társulási megállapodásban/mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásban rejlő lehetőségeket;

E. mivel a Parlament tekintettel a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az új uniós bővítési 
stratégiára vonatkozó, 2022. november 23-i ajánlásában1 javasolta, hogy határozzanak 
meg egyértelmű határidőket a csatlakozásra váró országokkal folytatott tárgyalások 
lezárására, legkésőbb a jelenlegi évtized végéig;

F. mivel a Tanács a 2022. december 13-i következtetéseiben emlékeztetett, hogy a 
Bizottság felkérést kapott arra, hogy a 2023. évi rendes bővítési csomagjának részeként 
számoljon be a vonatkozó tagsági kérelmekről szóló bizottsági véleményekben 
meghatározott feltételek teljesítéséről, és ezen átfogó rendszeres jelentéstétel sérelme 
nélkül tudomásul vette a Bizottság azon szándékát, hogy 2023 tavaszán naprakész 
tájékoztatást nyújt;

G. mivel a Bizottság 2022. június 17-i véleményében kötelezettséget vállalt arra, hogy 
nyomon követi az Ukrajna által a hét lépés teljesítése terén elért eredményeket és 
jelentést tesz azokról, valamint 2022 végéig részletes értékelést nyújt be az országról; 
mivel ez az értékelés nem készült el;

H. mivel az uniós tagság és csatlakozás továbbra is összetett, érdemeken alapuló és 
strukturált folyamat, amely a reformok hatékony végrehajtásától és az uniós vívmányok 
átültetésétől függ; mivel az egyes országok által a csatlakozás felé tett előrelépéseket 
saját érdemeik és reformfolyamataik alapján értékelik; mivel az EU új tagok 
befogadására való képessége fontos szerepet fog játszani a jövőbeli csatlakozások 
során;

I. mivel a csatlakozási tárgyalások gyors megindítása erősítené az ukránok elszántságát, 
hogy európai nemzetként, valamint az Európai Unió és a NATO tagjaként megvédjék, 
biztosítsák és fejlesszék hazájuk jövőjét; mivel az összes szükséges politikai, jogalkotási 
és igazgatási reform gyors meghatározása egyértelmű iránymutatást nyújtana az ukrán 
intézmények számára a csatlakozási munkaprogramhoz, és megelőzné minden olyan 
jogszabály elfogadását vagy átültetését, amely árthatna az ország csatlakozási 
esélyeinek;

J. mivel az erős helyi önkormányzás az ukrán demokrácia sarokkövévé vált, és Ukrajna 
háború alatti ellenálló képességének egyik fontos tényezője; mivel a helyi újjáépítés 
során döntő fontosságú, hogy a településeké legyen a vezető szerep, hogy az 
újjáépítésre szánt nemzeti és nemzetközi források oda áramoljanak, ahol azokra a 
legnagyobb szükség van;

1. a lehető leghatározottabban ismételten elítéli az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni 
agresszív háborúját, valamint Belarusz e háborúban való részvételét, és követeli, hogy 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0406.
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Oroszország haladéktalanul szüntesse be az Ukrajnában folytatott valamennyi katonai 
tevékenységét, és feltétel nélkül vonjon ki Ukrajna teljes, nemzetközileg elismert 
területéről minden haderőt és katonai felszerelést;

2. kifejezi osztatlan szolidaritását Ukrajna népével, teljes mértékben támogatja Ukrajna 
nemzetközileg elismert határain belüli függetlenségét, szuverenitását és területi 
integritását, és hangsúlyozza, hogy ez a háború a nemzetközi jog súlyos megsértését 
jelenti; e tekintetben ismételten elítéli Ukrajna Doneck, Herszon, Luhanszk és 
Zaporizzsja régiójának Oroszország általi jogellenes annektálását;

3. megerősíti Ukrajna európai uniós tagsága iránti elkötelezettségét; úgy véli, hogy 
Ukrajna uniós tagsága geostratégiai beruházást jelent egy egységes és erős Európába; 
megismétli, hogy Ukrajna uniós tagság iránti kérelme azt jelenti, hogy vezető szerepet 
és elszántságot kell tanúsítani és jövőképet kell mutatni a brutális orosz agresszív 
háború mai kontextusában, és egyértelmű politikai üzenete, hogy Ukrajna 
visszafordíthatatlanul az európai utat választotta, amelyet európai partnerei is 
elfogadtak;

4. kéri, hogy a következő EU–Ukrajna csúcstalálkozón határozzák meg a csatlakozási 
tárgyalások megkezdésének egyértelmű ütemtervét egy lépésről lépésre történő 
megközelítés alapján, és összpontosítsanak arra, hogy a folyamat kezdetétől fogva 
kézzelfogható előnyöket biztosítsanak az ukrán társadalom és polgárok számára; 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy határozott és ambiciózus tervet e 
tárgyalásokra és Ukrajna uniós politikákba és programokba való gyors integrálására 
vonatkozóan, a folyamat egyes lépéseire vonatkozó ütemtervvel együtt;

5. emlékeztet, hogy a csatlakozási folyamat érdemeken fog alapulni, és hogy a megújított 
bővítési módszertan a jogállamiság tiszteletben tartása, az alapvető értékek, az emberi 
jogok, a demokrácia és a korrupció elleni küzdelem kulcsfontosságú területeire helyezi 
a hangsúlyt; határozottan úgy véli, hogy Ukrajna uniós tagságának érdemeken alapuló 
perspektívája az Unió saját politikai, gazdasági és biztonsági érdekét szolgálja;

6. úgy véli, hogy a következő EU–Ukrajna csúcstalálkozó jó alkalmat kínál az Ukrajna 
uniós tagságra való jelentkezéséről szóló bizottsági véleményben meghatározott hét 
ajánlás teljesítése terén az Ukrajna által elért eredmények számbavételére; sürgeti az 
ukrán hatóságokat, hogy demonstrálják politikai elkötelezettségüket azáltal, hogy az 
uniós tagság kritériumainak ténylegesen eleget tevő jelentős reformok révén 
felgyorsítják az előrehaladást; felszólítja Ukrajnát, hogy tartózkodjon olyan 
jogszabályok elfogadásától, amelyek nem egyeztethetők össze az uniós vívmányokkal, 
vagy veszélyeztetik a reformfolyamat és a korrupció elleni küzdelem terén elért 
eredményeket; 

7. úgy véli, hogy a következő EU–Ukrajna csúcstalálkozó tovább javíthatja Ukrajna 
tagsági kilátásait azáltal, hogy jóváhagyják a Bizottsághoz intézett azon felhívást, hogy 
2023 tavaszára készítsen el egy aktualizált bővítési jelentést Ukrajnáról; úgy véli, hogy 
ez a jelentés alapos értékelést fog nyújtani az ukrajnai reformok előrehaladásáról, és 
potenciálisan megnyitja a lehetőséget a csatlakozási tárgyalások idei megnyitásáról 
szóló, 2023 tavaszán esedékes bizottsági ajánlás elfogadására;

8. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék és gyorsítsák fel az Ukrajnának nyújtott katonai 
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segítségnyújtásukat, különösen az egyértelműen meghatározott igényeknek megfelelő 
fegyverek biztosítását; támogatását fejezi ki azon legutóbbi döntések iránt, hogy 
Ukrajnát modern harckocsikkal, páncélozott csapatszállító járművekkel, légvédelmi 
rendszerrel és a megfelelő lőszerekkel látják el; üdvözli a lengyel, a német és más 
kormányok azon döntését, hogy Leopard 2 tankokat szállítanak Ukrajnának, és lehetővé 
teszik ezt más, erre hajlandó partnerek számára is; ragaszkodik ahhoz, hogy 
haladéktalanul kezdődjön meg az ukrán katonák kiképzése e tankok üzemeltetésére;

9. támogatja az ukrán fegyveres erők EU területén történő kiképzését célzó katonai 
segítségnyújtási misszió létrehozását; elismeri az Európai Unió ukrajnai polgári 
biztonsági ágazati reformra vonatkozó tanácsadó missziójának jelenlegi munkáját, és 
üdvözli megbízatásának közelmúltbeli, annak érdekében történt kiigazítását, hogy 
megkönnyítsék az ukrán hatóságoknak az orosz fegyveres erők és zsoldosok által az 
Ukrajna elleni orosz agresszív háborúval összefüggésben elkövetett nemzetközi 
bűncselekmények kivizsgálását és büntetőeljárás alá vonását;

10. továbbra is teljes mértékben támogatja az Ukrajnának 2023-ban nyújtandó, 18 milliárd 
eurós, példátlan támogatási csomagot makrogazdasági stabilitásának biztosítása, a 
kritikus infrastruktúra helyreállítása és az alapvető közszolgáltatások fenntartása 
érdekében;

11. kéri, hogy a következő EU–Ukrajna csúcstalálkozót használják fel egy Ukrajnát célzó 
átfogó uniós helyreállítási csomag igényeinek priorizálására, amelynek az ország 
azonnali, közép- és hosszú távú segélyezésére, újjáépítésére és helyreállítására kell 
összpontosítania, és tovább kell segítenie a gazdaság növekedésének erősödését, amikor 
a háború majd véget ér; emlékeztet, hogy a helyreállítási csomagot az EU-nak, a 
nemzetközi pénzügyi intézményeknek és a hasonlóan gondolkodó partnereknek 
közösen kell irányítaniuk; javasolja, hogy Ukrajna helyi önkormányzati képviselői 
vegyenek részt a helyreállítási intézkedések megtervezésében; javasolja, hogy hozzanak 
létre egy egyértelmű és átlátható mechanizmust az ukrán civil társadalom bevonására az 
Ukrajnával kapcsolatos kulcsfontosságú döntések meghozatalába; hangsúlyozza a 
környezetvédelmi és átláthatósági feltételek fontosságát az újjáépítési erőfeszítések 
szempontjából; ragaszkodik a legfontosabb környezetvédelmi reformok 
végrehajtásához, valamint Ukrajna fejlesztése és újjáépítése során a környezet védelmét 
szolgáló hatékony biztosítékok létrehozásához; támogatja egy különleges nemzetközi 
megfigyelő misszió létrehozását az Ukrajna elleni orosz agresszió környezeti 
következményeinek rögzítésére azzal a céllal, hogy megteremtsék annak alapját, hogy 
Oroszországtól konkrét kártérítést lehessen kérni; ismételten felszólít egy olyan 
megfelelő jogalap meghatározására, amely lehetővé teszi az orosz központi bank 
befagyasztott eszközeinek, valamint az orosz oligarchák eszközeinek felhasználását 
Ukrajna újjáépítésének finanszírozására; kéri, hogy a helyreállítási csomagot 
támogassák a szükséges uniós költségvetési kapacitással;

12. úgy véli, hogy a következő EU–Ukrajna csúcstalálkozó jó lehetőséget kínál annak 
ismételt kinyilvánítására, hogy sürgősen létre kell hozni egy különleges nemzetközi 
törvényszéket, amelynek feladata az Oroszországi Föderáció és szövetségesei politikai 
és katonai vezetése által elkövetett, Ukrajna elleni agresszió bűncselekményének 
büntetőeljárás alá vonása;
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13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, a tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint Ukrajna 
elnökének, kormányának és parlamentjének.


