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B9-0096/2023

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do szczytu UE–Ukraina
(2023/2509(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje i sprawozdania w sprawie Ukrainy i Rosji,

– uwzględniając wniosek Ukrainy o członkostwo w UE oraz późniejszą decyzję Rady 
Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego,

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa;

– uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając akt końcowy z Helsinek z 1 sierpnia 1975 r. i późniejsze dokumenty,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska, przy aktywnym wsparciu białoruskiego 
dyktatora Aleksandra Łukaszenki, kontynuuje nielegalną, niesprowokowaną i 
nieuzasadnioną wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która eskalowała 24 lutego 
2022 r., ale rozpoczęła się już w 2014 r. wraz z okupacją Krymu i części obwodów 
donieckiego i ługańskiego;

B. mając na uwadze, że w Ukrainie zamordowano już dziesiątki tysięcy cywilów, a wielu 
kolejnych doświadczyło tortur, nękania, napaści na tle seksualnym, porwań lub 
przymusowych wysiedleń; mając na uwadze, że tak nieludzkim postępowaniem siły 
rosyjskie i ich poplecznicy całkowicie lekceważą międzynarodowe prawo humanitarne; 
mając na uwadze, że od października 2022 r. Rosja celowo uderza w kluczową 
infrastrukturę ukraińską na obszarze całego kraju, w tym w elektrownie jądrowe, by 
sterroryzować mieszkańców i odciąć im dostęp do gazu, energii elektrycznej, wody, 
internetu oraz innych podstawowych towarów i usług, co ma szczególnie katastrofalne 
skutki w obliczu nadchodzącej zimy;

C. mając na uwadze, że ukraińskie siły zbrojne i naród ukraiński stawiają opór tej brutalnej 
agresji; mając na uwadze, że ukraińskie siły zbrojne ponownie przejęły część terytoriów 
okupowanych przez Federację Rosyjską, spowodowały poważne straty wojsk 
rosyjskich, zabiły lub zraniły ponad 120 000 żołnierzy oraz zniszczyły tysiące sztuk 
sprzętu wojskowego;

D. mając na uwadze, że UE przyjęła dziewięć pakietów sankcji skierowanych przeciwko 
rosyjskim osobom fizycznym i przedsiębiorstwom oraz pracuje nad dziesiątym 
pakietem; mając na uwadze, że wiele zachodnich przedsiębiorstw postanowiło wycofać 
się z rynku rosyjskiego, choć niektóre zdecydowały się tam pozostać, przy czym 
najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa niemieckie;
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E. mając na uwadze, że do końca 2022 r. kraje Zachodu przekazały około 110 mld EUR na 
pomoc wojskową, finansową i humanitarną, przy czym największą pomoc wojskową 
zapewniły Stany Zjednoczone; mając na uwadze, że nadal potrzebna jest większa 
pomoc, a zwłaszcza nowe systemy antyrakietowe i przeciwlotnicze oraz nowoczesne 
czołgi podstawowe (MBT); mając na uwadze, że Niemcy, które są największym 
eksporterem broni i uzbrojenia w Europie, z czego zaledwie jedna czwarta trafia na 
Ukrainę, utknęły w martwym punkcie w podejmowaniu decyzji o wysłaniu czołgów 
Leopard do Ukrainy;

F. mając na uwadze, że NATO i czołowi sojusznicy, tacy jak Stany Zjednoczone i 
Zjednoczone Królestwo, odegrali kluczową rolę w koordynowaniu i kierowaniu 
wysiłkami na rzecz wspierania Ukrainy od strony wojskowej, nie tylko za pomocą 
broni, amunicji i sprzętu, ale również poprzez wywiad i dane;

G. mając na uwadze, że Parlament, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, 
Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej i kilka państw 
członkowskich UE uznały Rosję za państwo sponsorujące terroryzm i stosujące środki 
terroru;

H. mając na uwadze, że Rosja odpowiada za światowy kryzys bezpieczeństwa 
żywnościowego spowodowany wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i blokadą 
ukraińskich portów morskich; mając na uwadze, że od początku wojny Rosja 
wykorzystuje żywność i głód jako broń;

I. mając na uwadze, że według szacunków w 2022 r. w wyniku rosyjskiej agresji Ukraina 
straciła co najmniej jedną trzecią PKB, a nawet 8 mln osób uciekło z kraju, z czego 
około 4,2 mln pozostało w UE, w tym ponad 1,5 mln osób w samej Polsce; mając na 
uwadze, że wojna wywarła również wpływ na UE i inne kraje oraz doprowadziła do 
gwałtownego wzrostu cen energii oraz inflacji;

J. mając na uwadze, że w grudniu 2022 r. Rada przyjęła pakiet legislacyjny, dzięki 
któremu UE będzie mogła udzielać Ukrainie pomocy finansowej przez cały rok 2023, a 
jej wartość sięgnie 18 mld EUR;

K. mając na uwadze, że 28 lutego 2022 r. Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE, a 
23 czerwca 2022 r. Rada Europejska przyznała Ukrainie status kraju kandydującego; 
mając na uwadze, że w grudniu 2022 r. Rada po raz pierwszy odniosła się do Ukrainy w 
swoich konkluzjach, zwłaszcza w konkluzjach dotyczących rozszerzenia oraz procesu 
stabilizacji i stowarzyszenia;

L. mając na uwadze, że 3 lutego 2023 r. w Kijowie odbędzie się szczyt UE-Ukraina w celu 
omówienia wsparcia finansowego i wojskowego;

1. ponownie wyraża niezachwiane poparcie dla niezależności, suwerenności 
i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność 
międzynarodową; po raz kolejny zdecydowanie potępia bezprawną, niesprowokowaną i 
nieuzasadnioną wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie; domaga się, aby Rosja i 
jej poplecznicy zaprzestali wszelkich działań wojskowych, w szczególności ataków na 
obszary mieszkalne i infrastrukturę cywilną, oraz aby Rosja wycofała wszystkie siły 
wojskowe, swoich popleczników i sprzęt wojskowy z całego uznanego przez 
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społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy;

2. potwierdza niezachwianą solidarność z narodem ukraińskim, który od 24 lutego 2022 r. 
oraz w ciągu ostatnich dziewięciu lat rosyjskich ataków nadal wykazuje niezwykłą 
odwagę i odporność w obliczu niesłabnących gróźb i napaści;

3. ponawia swój apel o zwiększenie pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy oraz o 
natychmiastowe rozmieszczenie nowoczesnego sprzętu, broni oraz systemów obrony 
powietrznej i obrony ziemia-powietrze nowej generacji, w tym wojskowego systemu 
rakietowego (ATACMS); wyraża poparcie dla decyzji wielu państw członkowskich i 
partnerów międzynarodowych o wyposażeniu Ukrainy w opancerzone bojowe wozy 
piechoty i transportery opancerzone; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Zjednoczonego 
Królestwa o zaopatrzeniu Ukrainy w czołgi Challenger 2 MBT, a także zapowiedzi 
koalicji państw pod przywództwem Polski dotyczące dostarczenia czołgów Leopard 2 z 
późnym, lecz ważnym potwierdzeniem udziału Niemiec; podkreśla, jak ważne jest 
oświadczenie Stanów Zjednoczonych o dostarczeniu czołgów Abrams MBT;

4. apeluje o stałe wsparcie finansowe ze strony UE dla ukraińskiego państwa i ukraińskiej 
gospodarki; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje nowy pakiet makrofinansowy 
o wartości 18 mld EUR na rok 2023; Podkreśla, że należy przeznaczyć dodatkowe 
fundusze na pomoc tym krajom europejskim, które przyjmują największą liczbę 
ukraińskich uchodźców;

5. podkreśla, że niechęć Niemiec do działania w obliczu bezprecedensowej rosyjskiej 
agresji podważa koncepcję strategicznej autonomii UE i ściślejszej współpracy w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, za którą zdecydowanie opowiadał się Berlin;

6. ponawia swój apel do UE i państw członkowskich, aby podjęły działania, które pod 
każdym względem odizolują Federację Rosyjską na arenie międzynarodowej, w tym w 
odniesieniu do członkostwa Rosji w organizacjach i organach międzynarodowych, 
takich jak Rada Bezpieczeństwa ONZ, oraz by powstrzymywały się od organizowania 
jakichkolwiek oficjalnych wydarzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej i wydaliły 
rosyjskich ambasadorów ze stolic UE, co obniży poziom stosunków dyplomatycznych z 
Moskwą;

7. wzywa europejskie przedsiębiorstwa wciąż obecne w Rosji do natychmiastowego 
zaprzestania działalności, ponieważ w przeciwnym razie będą nadal zasilać rosyjską 
machinę wojenną funduszami europejskimi;

8. podkreśla, że zbliżający się szczyt UE-Ukraina w Kijowie stanowi ważną wskazówkę 
dla Ukraińców, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, oraz 
że nasza współpraca zacieśnia się i pogłębia pomimo wojny;

9. oczekuje, że Ukraina przedstawi wyniki wdrożenia wszystkich siedmiu zaleceń 
Komisji, które w oparciu o dostępne dane powinny zostać pozytywnie ocenione przez 
UE i uwzględnione we wspólnym oświadczeniu wydanym po szczycie;

10. z zadowoleniem przyjmuje znaczne postępy Ukrainy w zbliżaniu się do jednolitego 
rynku UE i wzywa do szybkiego przyjęcia priorytetowego planu działania na rzecz 
lepszego wdrażania pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu między UE a 
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Ukrainą na lata 2023–2024;

11. z zadowoleniem przyjmuje przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego i uznaje 
znaczne wysiłki Ukrainy na rzecz osiągnięcia celów leżących u podstaw tego statusu, 
pomimo niezwykle trudnych okoliczności;

12. uznaje postępy poczynione przez Ukrainę w procesie reform i zachęca Komisję, aby 
nadal wspierała Ukrainę w wysiłkach na rzecz spełnienia warunków określonych w 
opinii Komisji na temat jej wniosku o członkostwo w UE;

13. wzywa do przedłużenia obowiązywania rozporządzenia (UE) 2022/870 w sprawie 
tymczasowej liberalizacji handlu1, a także do pilnego przeglądu ewentualnych dalszych 
środków liberalizacji transportu, w szczególności przez przedłużenie obowiązywania 
porozumienia w sprawie transportu towarowego2;

14. wzywa UE do dalszego wspierania zarządzania granicami, w tym wsparcia 
finansowego, aby pomóc straży granicznej państw członkowskich w zarządzaniu liczbą 
osób przybywających na granice z Ukrainą;

15. wzywa Komisję, aby nadal usprawniała system w celu szybkiego i skutecznego 
transportu Ukraińców między państwami członkowskimi, gdy potrzebują 
specjalistycznej opieki medycznej, przy wsparciu Unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności; podkreśla ponadto potrzebę ścisłej współpracy z Europejskim Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejską Agencją Leków w celu zapewnienia 
wytycznych i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego, monitorowania podaży 
produktów leczniczych i zapewnienia odpowiedniego wsparcia państwom 
członkowskim, w szczególności tym, które przyjmują największą liczbę Ukraińców;

16. wyraża uznanie dla niektórych państw członkowskich, w szczególności dla Polski, za 
ich wysiłki na rzecz zapewnienia najwyższych standardów edukacji dla przesiedlonych 
dzieci i zachęca inne państwa członkowskie, aby wykorzystały te doświadczenia i 
określiły, co jest potrzebne do dalszego kształcenia dzieci przesiedlonych; wzywa do 
zapewnienia większej elastyczności w programie finansowania Erasmus+, który można 
by również wykorzystać do wspierania edukacji studentów będących uchodźcami oraz 
integracji pracowników instytucji szkolnictwa wyższego, którzy zostali zmuszeni do 
ucieczki z powodu wojny;

17. wzywa Komisję, aby podjęła działania na rzecz zaspokojenia pilnej potrzeby 
odpowiedniego zakwaterowania dla uchodźców, w szczególności za pośrednictwem 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz funduszy polityki spójności, które powinny 
zostać uruchomione w celu wzmocnienia publicznych systemów przyjmowania w 
perspektywie krótkoterminowej, podczas gdy w dłuższej perspektywie Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego powinien pomóc w zapewnieniu mieszkań socjalnych 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków 
tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do 
ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 152 
z 3.6.2022, s. 103).
2 Umowa między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów (Dz.U. L 179 z 
6.7.2022, s. 4).
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rodzinom i osobom w społecznościach; wzywa do szerszego wykorzystania 
Europejskiego Funduszu Społecznego do wspierania usług i zakwaterowania na 
poziomie społeczności lokalnych, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych oraz osób o 
specjalnych potrzebach lub z niepełnosprawnościami;

18. wzywa do szybkiego przygotowania i wdrożenia nowego pakietu sankcji, który 
wzmocniłby już obowiązujące środki ograniczające i utrudniłby Rosji i państwom 
trzecim ich obchodzenie, a także wprowadziłby dodatkowe sankcje skierowane m.in. na 
rosyjskie przedsiębiorstwa nadal obecne na rynkach UE, takie jak Lukoil, ograniczenie 
współpracy UE w zakresie paliw jądrowych z Moskwą i włączenie Rosatomu do 
systemu sankcji, zakaz importu rosyjskich diamentów, obniżenie pułapu cen rosyjskiej 
ropy naftowej i zaostrzenie środków ograniczających wobec Białorusi;

19. podkreśla, że ostatecznym celem zachodnich sojuszników powinno być wydalenie Rosji 
z całego uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy oraz że 
wszelkie wezwania do zawieszenia broni w obecnej sytuacji przyniosłyby korzyści 
jedynie Rosji;

20. ponawia apel o powołanie specjalnego trybunału do spraw zbrodniczej agresji na 
Ukrainę, który prowadziłby dochodzenie w sprawie przywódców politycznych i 
wojskowych Federacji Rosyjskiej i Białorusi, w tym Władimira Putina i Aleksandra 
Łukaszenki;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby przejęły wiodącą rolę w przygotowaniu 
wielostronnego mechanizmu nadzorującego, egzekwującego i wypłacającego rosyjskie 
odszkodowania na rzecz Ukrainy oraz umożliwiającego wykorzystanie w tym celu 
funduszy i aktywów zamrożonych wskutek rosyjskiej inwazji;

22. potępia rosyjską okupację elektrowni w Zaporożu w celu terroryzowania ludności 
ukraińskiej i piętnuje Rosję za traktowanie elektrowni jako celów wojskowych;

23. z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie 13 grudnia 2022 r. przez Radę Najwyższą 
Ukrainy ustawy o mniejszościach narodowych (społecznościach) Ukrainy w pakiecie 
projektów ustaw dotyczących integracji europejskiej, które to ustawy są niezbędne do 
wdrożenia siedmiu zaleceń Komisji wymaganych do rozpoczęcia negocjacji 
przedakcesyjnych w sprawie kandydatury Ukrainy do członkostwa w UE; jest zdania, 
że szybkie i pełne wdrożenie ustawy o mniejszościach narodowych, w tym o rdzennych 
Tatarach krymskich, wzmocni ochronę i prawa mniejszości narodowych (społeczności) 
na Ukrainie oraz posłuży za przykład dla innych krajów wschodniego sąsiedztwa UE;

24. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 
Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Biuru 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowemu 
Komitetowi Czerwonego Krzyża, Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, a także 
prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej oraz prezydentowi, rządowi 
i parlamentowi Ukrainy.
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