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B9-0095/2023

Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereiding van de top EU-Oekraïne
(2023/2509(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Oekraïne,

– gezien de associatieovereenkomst en de bijbehorende diepe en brede vrijhandelsruimte 
tussen de Europese Unie en Oekraïne (AO/DCFTA), die in 2014 werd ondertekend,

– gezien het verzoek van Oekraïne om toetreding tot de EU van 28 februari 2022, het 
advies van de Commissie van 17 juni 2022 ter zake, en de toekenning van de status van 
kandidaat-lidstaat aan Oekraïne door de Europese Raad op 23 juni 2022,

– gezien de 8e zitting van de Associatieraad EU-Oekraïne, die plaatsvond op 
5 september 2022,

– gezien de conclusies van de Raad van 13 december 2022 over uitbreiding en het 
stabilisatie- en associatieproces,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 15 december 2022,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Russische Federatie sinds 24 februari 2022 een illegale, niet-
uitgelokte en niet-gerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne voert; overwegende 
dat deze aanvalsoorlog een schaamteloze en flagrante schending van het VN-Handvest 
en van de fundamentele beginselen van het internationaal recht vormt;

B. overwegende dat Russische troepen sindsdien willekeurige aanvallen uitvoeren op 
woongebieden en civiele infrastructuur; overwegende dat er reeds duizenden burgers, 
waaronder kinderen, zijn gedood en dat nog veel meer mensen gefolterd, geïntimideerd, 
seksueel misbruikt of ontvoerd zijn of gedwongen ontheemd zijn geraakt; overwegende 
dat dit onmenselijke gedrag van de Russische strijdkrachten en gelieerde groeperingen 
compleet indruist tegen het internationaal humanitair recht; overwegende dat Rusland 
op 30 september 2022 eenzijdig de annexatie van de gedeeltelijk door Rusland bezette 
Oekraïense regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja heeft uitgeroepen;

C. overwegende dat op 3 februari 2023 de 24e top EU-Oekraïne zal plaatsvinden; 
overwegende dat dit Oekraïne een uitgelezen kans biedt om de nodige maatregelen te 
nemen om verder te gaan met het doorvoeren van hervormingen, zoals neergelegd in de 
AO/DCFTA, en om vooruitgang te boeken wat betreft de zeven punten die de 
Commissie noemt in haar advies van 17 juni 2022 en het vervullen van de voorwaarden 
voor toetreding tot de EU; overwegende dat Oekraïne met de vooruitgang die het in het 
kader van de uitvoering van de AO/DCFTA heeft geboekt reeds aanzienlijke stappen 
heeft gezet in het kader van het toetredingsproces;

D. overwegende dat de Raad de Commissie in zijn conclusies van 13 december 2022 over 
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uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces heeft gevraagd een routekaart op te 
stellen met de volgende stappen om de toegang van Oekraïne tot de interne markt van 
de EU te vergemakkelijken met gebruikmaking van het volledige potentieel van de 
AO/DCFTA met Oekraïne;

E. overwegende dat het Parlement in zijn aanbeveling van 23 november 2022 aan de Raad, 
de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de nieuwe 
uitbreidingsstrategie van de EU1 heeft aanbevolen duidelijke termijnen vast te stellen 
voor de afronding van de onderhandelingen met de toetredingslanden, uiterlijk aan het 
einde van dit decennium;

F. overwegende dat de Raad er in zijn conclusies van 13 december 2022 aan heeft 
herinnerd dat de Commissie is verzocht om in 2023, in het kader van haar periodieke 
uitbreidingspakket, verslag uit te brengen over de vervulling van de voorwaarden die 
worden gesteld in de adviezen van de Commissie over de respectieve 
lidmaatschapsverzoeken, en dat de Raad, onverminderd deze uitgebreide regelmatige 
verslaglegging, nota heeft genomen van het voornemen van de Commissie om in het 
voorjaar van 2023 een update te verstrekken;

G. overwegende dat de Commissie in haar advies van 17 juni 2022 heeft toegezegd toe te 
zien op de vorderingen van Oekraïne bij de verwezenlijking van de zeven stappen en 
daarover uiterlijk eind 2022 verslag uit te brengen, met een gedetailleerde beoordeling 
ten aanzien van het land; overwegende dat deze beoordeling niet is uitgevoerd;

H. overwegende dat het verkrijgen van het EU-lidmaatschap/toetreding tot de EU alleen 
kan plaatvinden via een complex en gestructureerd proces dat gebaseerd is op de 
prestaties van het land, waarbij als voorwaarde geldt dat er daadwerkelijk hervormingen 
worden doorgevoerd en het EU-acquis wordt omgezet; overwegende dat de vorderingen 
van elk land op weg naar toetreding worden beoordeeld op grond van de prestaties van 
het betreffende land zelf en het hervormingsproces in het betreffende land; 
overwegende dat het vermogen van de EU om nieuwe lidstaten op te nemen bij 
toekomstige toetredingen een belangrijke rol zal spelen;

I. overwegende dat een snelle opening van toetredingsonderhandelingen de Oekraïners 
zou steunen in hun vastberadenheid om de toekomst van hun land als Europese natie en 
lid van de Europese Unie en de NAVO te verdedigen, veilig te stellen en te 
ontwikkelen; overwegende dat door alle vereiste politieke, wetgevende en 
administratieve hervormingen snel door te voeren gewaarborgd kan worden dat de 
Oekraïense instellingen beschikken over een duidelijke leidraad voor een 
werkprogramma voor toetreding, en voorkomen zou kunnen worden dat er wetgeving 
wordt aangenomen of omgezet die de vooruitzichten van het land op toetreding kan 
schaden;

J. overwegende dat sterk lokaal zelfbestuur een belangrijke pijler van de Oekraïense 
democratie is geworden en in belangrijke mate bijdraagt aan de veerkracht van Oekraïne 
tijdens de oorlog; overwegende dat het voor lokale wederopbouw van cruciaal belang is 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0406.
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dat het de gemeenten zijn die de bestuurstaken uitvoeren, omdat er op die manier voor 
gezorgd kan worden dat nationale of internationale financiële middelen die bestemd zijn 
voor wederopbouw op die plekken terechtkomen waar zij het hardst nodig zijn;

1. veroordeelt nogmaals in de krachtigst mogelijke bewoordingen de aanvalsoorlog van de 
Russische Federatie tegen Oekraïne, alsook de betrokkenheid van Belarus bij deze 
oorlog, en eist dat Rusland onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne stopzet en 
alle strijdkrachten en al het militair materieel onvoorwaardelijk terugtrekt van het 
gehele internationaal erkende grondgebied van Oekraïne;

2. geeft uiting aan zijn onverdeelde solidariteit met de bevolking van Oekraïne, steunt de 
onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn 
internationaal erkende grenzen ten volle, en benadrukt dat deze oorlog een ernstige 
schending van het internationaal recht vormt; veroordeelt in dit verband nogmaals de 
illegale annexatie door Rusland van de Oekraïense regio’s Donetsk, Cherson, Loehansk 
en Zaporizja;

3. bevestigt het verzoek van Oekraïne om lidmaatschap van de Europese Unie te steunen; 
ziet een EU-lidmaatschap van Oekraïne als een geostrategische investering in een 
verenigd en sterk Europa; wijst er nogmaals op dat het verzoek van Oekraïne om 
EU-lidmaatschap in de huidige context van de wrede Russische aanvalsoorlog getuigt 
van leiderschap, vastberadenheid en visie, en de duidelijke politieke boodschap afgeeft 
dat Oekraïne onherroepelijk heeft gekozen voor een Europees traject, en wijst erop dat 
deze keuze door de Europese partners van het land is aanvaard;

4. dringt erop aan dat er tijdens de komende top tussen de EU en Oekraïne een duidelijk 
stappenplan wordt uitgezet naar het begin van toetredingsonderhandelingen, dat erop 
gericht is vanaf het begin van het proces concrete voordelen voor de Oekraïense 
samenleving en burgers te genereren; roept de Commissie op om met een doortastend 
en ambitieus plan voor deze onderhandelingen te komen, met het oog op de snelle 
integratie van Oekraïne in het beleid en de programma’s van de EU, vergezeld van een 
routekaart waarin iedere stap van dit proces wordt beschreven;

5. wijst erop dat het toetredingsproces gebaseerd zal zijn op de prestaties van het land en 
dat in de herziene uitbreidingsmethode de focus ligt op de belangrijke gebieden 
eerbiediging van de rechtsstaat, fundamentele waarden, mensenrechten, democratie en 
corruptiebestrijding; is er ten volle van overtuigd dat het vanuit politiek, economisch en 
veiligheidsoogpunt in het belang van de Unie zelf is om Oekraïne een op verdiensten 
gebaseerd vooruitzicht op EU-lidmaatschap te bieden;

6. is van mening dat de komende top EU-Oekraïne een goede gelegenheid zal zijn om de 
balans op te maken van de stappen die Oekraïne tot dusverre heeft gezet om uitvoering 
te geven aan de zeven aanbevelingen die de Commissie heeft gedaan in haar advies 
inzake het verzoek van Oekraïne om toetreding tot de EU; dringt er bij de Oekraïense 
autoriteiten op aan uiting te geven aan hun politieke vastberadenheid door nog meer 
vooruitgang te boeken en substantiële hervormingen door te voeren waarmee 
daadwerkelijk voldaan wordt aan de criteria voor het EU-lidmaatschap; roept Oekraïne 
op geen wetgeving aan te nemen die niet verenigbaar is met het EU-acquis of die de 
resultaten van het hervormingsproces en de strijd tegen corruptie ondergraaft; 
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7. is van mening dat de komende top EU-Oekraïne verder kan bijdragen aan de 
vooruitzichten van Oekraïne op het lidmaatschap als tijdens die top de Commissie 
nogmaals wordt verzocht om in het voorjaar van 2023 een update van het 
uitbreidingsverslag over te leggen; verwacht dat dit verslag een grondige beoordeling 
zal bevatten van de voortgang wat betreft de hervormingen in Oekraïne, waarna er 
wellicht in het voorjaar van 2023 een aanbeveling van de Commissie zal volgen 
betreffende het openen van toetredingsonderhandelingen in 2023;

8. verzoekt de lidstaten om sneller en meer militaire steun aan Oekraïne te verstrekken, 
met name in de vorm van wapenleveranties, omdat daar dringend behoefte aan is; 
spreekt zijn steun uit voor de zeer recente besluiten om Oekraïne te voorzien van 
moderne infanteriegevechtsvoertuigen, gepantserde personeelsvoertuigen, 
luchtafweersystemen en bijbehorende munitie; is ingenomen met het besluit van de 
Poolse en de Duitse regering en andere regeringen om zware Leopard 2-tanks aan 
Oekraïne te leveren en met het besluit van Duitsland om andere bereidwillige partners 
toestemming te verlenen om hetzelfde te doen; dringt erop aan dat er ook onverwijld 
Oekraïense soldaten worden opgeleid om deze tanks te besturen;

9. steunt de oprichting van de militaire bijstandsmissie om de Oekraïense strijdkrachten op 
EU-grondgebied op te leiden; neemt nota van de huidige werkzaamheden van de 
adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector 
in Oekraïne en is ingenomen met de recente aanpassing van het mandaat ervan, bedoeld 
om de Oekraïense autoriteiten te ondersteunen bij het onderzoek naar misdrijven naar 
internationaal recht die tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne door 
Russische strijdkrachten en huurlingen zijn gepleegd en bij de vervolging van de daders 
ervan;

10. staat nog altijd volledig achter het ongekend omvangrijke steunpakket waarmee 
Oekraïne in de loop van 2023 in totaal 18 miljard EUR aan financiële steun zal kunnen 
ontvangen, bedoeld om Oekraïne in staat te stellen de macro-economische stabiliteit van 
het land te waarborgen, de kritieke infrastructuur te herstellen en essentiële openbare 
diensten te blijven garanderen;

11. dringt erop aan dat de komende top EU-Oekraïne wordt benut om het accent te leggen 
op de noodzaak van een omvattend herstelpakket van de EU voor Oekraïne, dat gericht 
moet zijn op de verlening van onmiddellijke, middellange- en langetermijnhulp aan en 
wederopbouw en herstel van het land, alsook op de verlening van aanvullende steun om 
de groei van de economie na afloop van de oorlog te versterken; herinnert eraan dat het 
herstelpakket gezamenlijk beheerd moet worden door de EU, internationale financiële 
instellingen en gelijkgestemde partners; pleit ervoor dat vertegenwoordigers van het 
Oekraïense lokale zelfbestuur meedenken over het opstellen van herstelmaatregelen; 
doet de aanbeveling een duidelijk en transparant mechanisme in te stellen voor de 
betrokkenheid van het Oekraïense maatschappelijk middenveld bij belangrijke besluiten 
met betrekking tot Oekraïne; wijst erop dat het belangrijk is dat er in het kader van de 
wederopbouw van het land ook aan bepaalde criteria inzake milieu en transparantie 
voldaan wordt; vindt het zeer belangrijk dat er tijdens de ontwikkeling en reconstructie 
van Oekraïne voorzien wordt in doeltreffende waarborgen voor de bescherming van het 
milieu en dat de belangrijkste milieuhervormingen doorgevoerd worden; is er 
voorstander van dat er een bijzondere internationale waarnemingsmissie wordt ingesteld 



PE741.418v01-00 6/6 RE\1271261NL.docx

NL

om de milieugevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne in kaart te brengen, om 
de basis te leggen voor het verkrijgen van compensatie van Rusland voor milieuschade; 
herhaalt zijn oproep om een passende rechtsgrondslag vast te stellen om het mogelijk te 
maken de bevroren activa van de Russische centrale bank en activa van Russische 
oligarchen te gebruiken voor het financieren van de wederopbouw van Oekraïne; pleit 
ervoor het herstelpakket te ondersteunen met de nodige begrotingscapaciteit op 
EU-niveau;

12. denkt dat de komende top EU-Oekraïne een goede gelegenheid zal zijn om nogmaals te 
wijzen op de dringende noodzaak om een speciaal internationaal tribunaal op te richten 
voor de vervolging van het door de politieke en militaire leiders van de Russische 
Federatie en haar bondgenoten gepleegde misdrijf van agressie tegen Oekraïne;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten en de president, de regering en het parlement van Oekraïne.


