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B9-0095/2023

Europaparlamentets resolution om förberedelser inför toppmötet mellan EU 
och Ukraina
(2023/2509(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina,

– med beaktande av associeringsavtalet och det åtföljande djupgående och omfattande 
frihandelsområdet mellan Europeiska unionen och Ukraina, som undertecknades 2014,

– med beaktande av Ukrainas ansökan om EU-medlemskap den 28 februari 2022, 
kommissionens yttrande av den 17 juni 2022 och det därav följande beviljandet av 
status som kandidatland av Europeiska rådet den 23 juni 2022,

– med beaktande av det åttonde mötet i associeringsrådet EU–Ukraina 
den 5 september 2022,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 13 december 2022 om utvidgningen och 
stabiliserings- och associeringsprocessen,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 15 december 2022,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ryska federationen har sedan den 24 februari 2022 fört ett olagligt, oprovocerat och 
orättfärdigt anfallskrig mot Ukraina. Detta anfallskrig utgör en grov och flagrant 
kränkning av FN-stadgan och av grundläggande principer i folkrätten.

B. Rysslands styrkor har genomfört urskillningslösa attacker mot bostadsområden och civil 
infrastruktur. Tusentals civila, däribland barn, har redan mördats och många fler 
torterats, trakasserats, utsatts för sexuella övergrepp, kidnappats eller tvångsförflyttats. 
Detta omänskliga beteende från de ryska styrkornas och deras proxyaktörers sida strider 
helt mot internationell humanitär rätt. Den 30 september 2022 förklarade Ryssland 
ensidigt sin annektering av de delvis ryskockuperade ukrainska oblasterna Donetsk, 
Cherson, Luhansk och Zaporizjzja.

C. Det 24:e toppmötet mellan EU och Ukraina kommer enligt planerna att äga rum den 
3 februari 2023. Detta ger Ukraina ett utmärkt tillfälle att vidta de åtgärder som krävs 
för att fortsätta sitt reformarbete, i enlighet med associeringsavtalet/det djupgående och 
omfattande frihandelsavtalet, och att ta itu med de sju steg som fastställdes i 
kommissionens yttrande av den 17 juni 2022 och de åtgärder som leder fram mot 
EU-medlemskap. De framsteg som gjorts i genomförandet av associeringsavtalet/det 
djupgående och omfattande frihandelsavtalet pekar på en hög grad av beredskap för 
anslutningsprocessen.
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D. I sina slutsatser av den 13 december 2022 om utvidgningen och stabiliserings- och 
associeringsprocessen uppmanade rådet kommissionen att utarbeta en färdplan med 
nästa steg för att underlätta Ukrainas tillträde till EU:s inre marknad, med utnyttjande av 
den fulla potentialen i associeringsavtalet/det djupgående och omfattande 
frihandelsavtalet med Ukraina.

E. I sin rekommendation av den 23 november 2022 till rådet, kommissionen och 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik om EU:s nya utvidgningsstrategi1 rekommenderade parlamentet att 
tydliga tidsfrister skulle fastställas för slutförandet av förhandlingarna med 
anslutningsländerna senast i slutet av detta årtionde.

F. I sina slutsatser av den 13 december 2022 erinrade rådet om att kommissionen hade 
uppmanats att rapportera om uppfyllandet av de villkor som anges i kommissionens 
yttranden om respektive ansökan om medlemskap som en del av dess ordinarie 
utvidgningspaket 2023, och noterade, utan att det påverkar denna omfattande 
regelbundna rapportering, kommissionens avsikt att lämna en uppdatering under 
våren 2023.

G. I sitt yttrande av den 17 juni 2022 åtog sig kommissionen att övervaka 
Ukrainas framsteg med att uppfylla de sju stegen och rapportera om dem samt att 
tillhandahålla en detaljerad bedömning av landet senast i slutet av 2022. Denna 
bedömning har inte kommit till stånd.

H. EU-medlemskap och anslutning till EU är fortfarande en komplex, meritbaserad och 
strukturerad process som är beroende av ett effektivt genomförande av reformer och 
införlivande av EU:s regelverk. Varje lands framsteg på vägen mot anslutning bedöms 
utifrån sina egna meriter och sina egna reformprocesser. EU:s förmåga att ta emot nya 
medlemmar kommer att spela en viktig roll i framtida anslutningar.

I. Ett snabbt inledande av anslutningsförhandlingar skulle stärka ukrainarnas beslutsamhet 
att försvara, säkra och utveckla landets framtid som europeisk nation och medlem av 
Europeiska unionen och Nato. Ett snabbt genomförande av alla nödvändiga politiska, 
rättsliga och administrativa reformer skulle ge de ukrainska institutionerna en tydlig 
vägledning för ett arbetsprogram för anslutningen och förbjuda antagande eller 
införlivande av lagstiftning som kan skada landets möjligheter till anslutning.

J. Ett starkt lokalt självstyre har blivit en hörnsten i Ukrainas demokrati och är en viktig 
faktor för Ukrainas motståndskraft under kriget. Att det är kommunerna som tar 
initiativet när det gäller lokal återuppbyggnad är avgörande för att säkerställa att 
nationella och internationella medel för återuppbyggnad går dit de bäst behövs.

1. Europaparlamentet upprepar i starkast möjliga ordalag sitt fördömande av 
Ryska federationens aggressionskrig mot Ukraina, liksom Belarus inblandning i detta 
krig, och kräver att Ryssland omedelbart avbryter all militär verksamhet i Ukraina och 
villkorslöst drar tillbaka samtliga trupper och all militär utrustning från Ukrainas hela 

1 Antagna texter, P9_TA(2022)0406.
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internationellt erkända territorium.

2. Europaparlamentet uttrycker sin odelade solidaritet med folket i Ukraina, stöder till 
fullo Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess 
internationellt erkända gränser och betonar att detta krig utgör en allvarlig kränkning av 
internationell rätt. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sitt fördömande av 
Rysslands olagliga annektering av de ukrainska regionerna Donetsk, Cherson, Luhansk 
och Zaporizjzja.

3. Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för Ukrainas medlemskap i 
Europeiska unionen. Parlamentet anser att Ukrainas medlemskap i EU utgör en 
geostrategisk investering i ett enat och starkt Europa. Parlamentet upprepar att 
Ukrainas ansökan om EU-medlemskap är ett uttryck för ledarskap, beslutsamhet och 
vision i den rådande situationen med det brutala ryska anfallskriget och sänder ett 
tydligt politiskt budskap om att Ukraina oåterkalleligen har valt en europeisk väg, som 
har godtagits av dess europeiska partner.

4. Europaparlamentet begär att man vid det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina 
fastställer en tydlig väg för inledandet av anslutningsförhandlingarna, på grundval av en 
stegvis strategi som fokuserar på att ge det ukrainska samhället och medborgarna 
konkreta fördelar redan från början av processen. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att lägga fram en djärv och ambitiös plan för dessa förhandlingar och för 
Ukrainas snabba integrering i EU:s politik och program, tillsammans med en färdplan 
för varje steg i processen.

5. Europaparlamentet påminner om att anslutningsprocessen kommer att vara meritbaserad 
och att den förnyade utvidgningsmetoden lägger tonvikten vid de avgörande områdena 
respekt för rättsstatsprincipen, grundläggande värden, mänskliga rättigheter, demokrati 
och korruptionsbekämpning. Parlamentet är fast övertygat om att ett meritbaserat 
EU-medlemskap för Ukraina ligger i unionens eget politiska, ekonomiska och 
säkerhetsmässiga intresse.

6. Europaparlamentet anser att det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina kommer 
att utgöra ett bra tillfälle att utvärdera Ukrainas framsteg med att uppfylla de sju 
rekommendationerna i kommissionens yttrande om Ukrainas kandidatur. 
De ukrainska myndigheterna uppmanas med kraft att visa sin politiska beslutsamhet 
genom att driva på sina framsteg genom omfattande reformer som verkligen uppfyller 
kriterierna för EU-medlemskap. Parlamentet uppmanar Ukraina att avstå från att anta 
lagstiftning som inte är förenlig med EU:s regelverk eller äventyrar framstegen i 
reformprocessen och kampen mot korruption. 

7. Europaparlamentet anser att det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina kan bidra 
ytterligare till Ukrainas utsikter till medlemskap genom att stödja uppmaningen till 
kommissionen att lägga fram en uppdatering av utvidgningsrapporten om Ukraina under 
våren 2023. Parlamentet tror att denna rapport kommer att ge en grundlig bedömning av 
framstegen med reformerna i Ukraina och eventuellt öppna utsikterna för en 
rekommendation från kommissionen under våren 2023 om inledandet av 
anslutningsförhandlingar i år.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka och påskynda sitt militära 
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bistånd till Ukraina, i synnerhet tillhandahållandet av vapen som svar på tydligt 
konstaterade behov. Parlamentet uttrycker sitt stöd för de senaste besluten att förse 
Ukraina med moderna infanteristridsfordon, bepansrade personfartyg, 
luftförsvarssystem och relevant ammunition. Parlamentet välkomnar de polska, tyska 
och andra regeringarnas beslut att leverera Leopard 2-huvudstridsvagnar till Ukraina 
och att också låta andra villiga partner göra detta. Parlamentet insisterar på att 
utbildningen av ukrainska soldater i driften av dessa stridsvagnar ska inledas 
omedelbart.

9. Europaparlamentet stöder inrättandet av det militära biståndsuppdraget för att utbilda de 
ukrainska väpnade styrkorna på EU:s territorium. Parlamentet erkänner det arbete som 
för närvarande utförs av EU:s rådgivande uppdrag för reform av den civila 
säkerhetssektorn i Ukraina, och välkomnar den senaste tidens anpassning av dess 
mandat för att hjälpa ukrainska myndigheter att underlätta utredning och lagföring av 
alla internationella brott som begås av Rysslands väpnade styrkor och legosoldater i 
samband med landets anfallskrig mot Ukraina.

10. Europaparlamentet uttrycker sitt fortsatt fulla stöd för det exempellösa stödpaketet på 
18 miljarder euro till Ukraina under 2023 för att säkerställa landets makroekonomiska 
stabilitet, återställa kritisk infrastruktur och upprätthålla viktiga offentliga tjänster.

11. Europaparlamentet begär att man vid det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina 
tar tillfället i akt för att prioritera behovet av ett EU-omfattande återhämtningspaket för 
Ukraina, som bör inriktas på undsättning till landet och återuppbyggnad och 
återhämtning, på omedelbar och medellång och lång sikt, liksom på ytterligare bidrag 
till att stärka ekonomins tillväxt när kriget väl är över. Parlamentet påminner om att 
återhämtningspaketet bör ledas gemensamt av EU, internationella finansinstitutioner 
och likasinnade partner. Parlamentet rekommenderar att företrädare för Ukrainas lokala 
självstyre bidrar till utformningen av återhämtningsåtgärder. Parlamentet 
rekommenderar att det inrättas en tydlig och transparent mekanism för det ukrainska 
civila samhällets deltagande i viktiga beslut som rör Ukraina. Parlamentet understryker 
vikten av miljö- och transparensvillkor för återuppbyggnadsinsatserna. Parlamentet 
insisterar på att de mest relevanta miljöreformerna genomförs och att effektiva 
skyddsåtgärder införs för att skydda miljön under utvecklingen och återuppbyggnaden 
av Ukraina. Parlamentet förespråkar inrättandet av ett särskilt internationellt 
övervakningsuppdrag för att kartlägga miljökonsekvenserna av Rysslands aggression 
mot Ukraina i syfte att fastställa en grund för att erhålla specifik kompensation från 
Ryssland. Parlamentet upprepar sin uppmaning om att fastställa en lämplig rättslig 
grund för att tillåta användning av frysta ryska centralbankstillgångar, liksom 
ryska oligarkers tillgångar, för att finansiera återuppbyggnaden av Ukraina. Parlamentet 
begär att återhämtningspaketet ska stödjas av den EU-budgetkapacitet som behövs.

12. Europaparlamentet anser att det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina kommer 
att vara ett bra tillfälle att åter igen framhäva det brådskande behovet av att inrätta en 
särskild internationell tribunal för att lagföra det aggressionsbrott mot Ukraina som 
begåtts av Ryska federationens och dess allierades politiska och militära ledning.
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13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt 
Ukrainas regering och parlament.


