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Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af topmødet mellem EU og Ukraine
(2023/2509(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

– der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 
medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side1 og til den tilhørende 
vidtgående og brede frihandelsaftale mellem EU og Ukraine, som blev undertegnet i 
2014 (AA/DCFTA),

– der henviser til Ukraines ansøgning om EU-medlemskab den 28. februar 2022, 
Kommissionens meddelelse af 17. juni 2022 med titlen "Kommissionens udtalelse om 
Ukraines ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union" (COM(2022)0407) og 
Det Europæiske Råds konklusioner af 23.-24. juni 2022,

– der henviser til FN-pagten, Haagerkonventionerne, Genèvekonventionerne og 
tillægsprotokollerne hertil samt til Romstatutten,

– der henviser til den fælles erklæring efter det 23. topmøde mellem EU og Ukraine den 
12. oktober 2021,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2022,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at Den Russiske Føderation siden den 24. februar 2022 har gennemført 
en ulovlig, uprovokeret og uberettiget angrebskrig mod Ukraine; der henviser til, at 
denne angrebskrig udgør en åbenlys og grov krænkelse af FN-pagten og folkerettens 
grundlæggende principper; der henviser til, at den geopolitiske situation i Europa har 
ændret sig fundamentalt, hvilket nødvendiggør dristige, modige og omfattende 
politiske, sikkerhedsmæssige og finansielle beslutninger fra EU's side; der henviser til, 
at Ukraine har lidt under russiske aggressioner, lige siden protesterne brød ud i 
november 2013 mod den daværende præsidents beslutning om at suspendere 
undertegnelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine;

B. der henviser til, at Ruslands styrker har udført vilkårlige angreb på beboelsesområder og 
civil infrastruktur; der henviser til, at tusindvis af civile, herunder hundredvis af børn, 
allerede er blevet myrdet, og mange flere er blevet torteret, chikaneret, udsat for 
seksuelle overgreb, bortført eller tvangsfordrevet; der henviser til, at denne 
umenneskelige adfærd fra de russiske styrkers og deres håndlangeres side udgør en 
fuldstændig tilsidesættelse af den humanitære folkeret; der henviser til, at Rusland den 
30. september 2022 ensidigt erklærede sin annektering af de delvist russiskbesatte 

1 EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.
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ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzjia ud over sin tidligere 
annektering af Krimhalvøen;

C. der henviser til, at Ukraines politiske ledelse og dets folk har udvist bemærkelsesværdig 
vilje til at opretholde de statslige institutioners og offentlige tjenesters funktion på trods 
af krigen;

D. der henviser til, at det 24. topmøde mellem EU og Ukraine skal finde sted den 
3. februar 2023 i Kyiv; der henviser til, at dette topmøde ikke blot giver mulighed for at 
drøfte situationen på stedet og Ukraines nuværende prioriteter, herunder finansiel og 
militær støtte, ansvarlighed for russiske krigsforbrydelser, forbrydelser mod 
menneskeheden og aggressionsforbrydelser, globalt opsøgende aktiviteter, restriktive 
foranstaltninger og fødevare- og energisikkerhed, men også for at træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for, at Ukraine kan fortsætte sin reformindsats i 
henhold til AA/DCFTA og de syv prioriteter, der er anført i Kommissionens udtalelse af 
17. juni 2022, og dem, der fører frem til EU-medlemskab;

E. der henviser til, at associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, der har været i kraft 
siden 2014, allerede har ført til en betydelig intensivering af den politiske dialog, 
styrkelse af den politiske associering og den økonomiske integration og åbnet nye 
perspektiver for sektorsamarbejde;

F. der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 13. december 2022 om udvidelsen og 
stabiliserings- og associeringsprocessen opfordrede Kommissionen til at udarbejde en 
køreplan, der skitserer de næste skridt til at lette Ukraines adgang til EU's indre marked 
ved at udnytte det fulde potentiale i AA/DCFTA med Ukraine;

G. der henviser til, at Kommissionen den 17. juni 2022 offentliggjorde sin udtalelse om 
Ukraines ansøgning om EU-medlemskab og anbefalede, at Ukraine fik status som EU-
kandidatland, under forudsætning af at der træffes visse reformforanstaltninger med 
hensyn til bl.a. retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption; der henviser til, at 
Rådet i sine konklusioner af 13. december 2022 mindede om, at Kommissionen var 
blevet opfordret til at aflægge rapport om opfyldelsen af de betingelser, der er angivet i 
Kommissionens udtalelse af 17. juni 2022, som led i dens regelmæssige 
udvidelsespakke for 2023, og noterede sig Kommissionens hensigt om at forelægge en 
opdatering i foråret 2023 i stedet;

H. der henviser til, at der ikke er nogen "hurtig vej" til EU-medlemskab, og at tiltrædelsen 
fortsat er en kompleks, meritbaseret og struktureret proces og kræver en effektiv 
gennemførelse af reformer og gennemførelse af gældende EU-ret; der henviser til, at 
hvert lands fremskridt på vejen mod tiltrædelse vurderes på grundlag af dets egen 
fortjeneste og dets reformproces; der henviser til, at dette imidlertid ikke udelukker en 
hurtig indledning af processen som et udtryk for EU's engagement i Ukraine i den nye 
geopolitiske kontekst, der er skabt af den russiske aggression; der henviser til, at EU's 
evne til at absorbere nye medlemmer vil spille en vigtig rolle i fremtidige tiltrædelser;

I. der henviser til, at et stærkt lokalt selvstyre er blevet en hjørnesten i Ukraines demokrati 
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og er en vigtig faktor i Ukraines modstandsdygtighed under krigen; der henviser til, at 
det er afgørende, at kommunerne står i spidsen for lokal genopbygning, for at sikre, at 
nationale og internationale midler til genopbygning ender det sted, hvor der er størst 
behov for dem;

1. gentager sin fordømmelse i de kraftigste vendinger Den Russiske Føderations 
angrebskrig mod Ukraine samt Belarus' involvering i denne krig og kræver, at Rusland 
øjeblikkeligt indstiller alle militære aktiviteter i Ukraine og betingelsesløst trækker alle 
styrker og militært udstyr tilbage fra hele Ukraines internationalt anerkendte territorium;

2. bekræfter på ny sin urokkelige solidaritet med det ukrainske folk, som til stadighed 
udviser et ekstraordinært mod og en utrolig modstandsdygtighed over for de 
vedholdende trusler og angreb, landet har været udsat for siden den 24. februar 2022 og 
i løbet af de sidste ni år med russiske aggressioner mod Ukraine;

3. støtter fuldt ud Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for 
landets internationalt anerkendte grænser og understreger, at denne krig udgør en 
alvorlig krænkelse af folkeretten; gentager i denne forbindelse sin fordømmelse af 
Ruslands ulovlige annekteringer af de ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk 
og Zaporizjzjia samt af Krimhalvøen;

4. understreger det presserende behov for ansvarlighed for Ruslands krigsforbrydelser, 
forbrydelser mod menneskeheden og aggressionsforbrydelser; gentager sin opfordring 
til EU og dets medlemsstater om at indtage en ledende rolle og aktivt støtte oprettelsen 
af en særlig domstol til efterforskning og retsforfølgning af Ruslands 
aggressionsforbrydelse mod Ukraine samt oprettelsen af et internationalt register over 
skader; udtrykker sin fulde støtte til den igangværende efterforskning, som anklageren 
ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) foretager af situationen i Ukraine og 
påståede krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer 
indtrængende Ukraine til at ratificere Romstatutten for ICC og dens ændringer og 
formelt blive medlemmer af ICC med henblik på at støtte internationale bestræbelser på 
at stille gerningsmænd til ansvar for alvorlige internationale forbrydelser;

5. opfordrer fortsat EU-institutionerne og medlemsstaterne samt EU's partnere til at yde 
Ukraine al nødvendig politisk, militær, økonomisk, infrastrukturrelateret, finansiel og 
humanitær bistand; forventer, at medlemsstaterne anvender det kommende topmøde 
mellem EU og Ukraine til at styrke deres engagement;

6. understreger det fortsatte behov for at yde humanitær bistand til Ukraine og opfordrer 
EU og Ukraine til at drøfte behovene hos de ca. 8 millioner ukrainere, der er flygtet fra 
krigen og opholder sig midlertidigt i EU's medlemsstater; glæder sig i denne forbindelse 
over den nylige forlængelse af direktivet om midlertidig beskyttelse2 indtil marts 2024; 

2 Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af 
massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling mellem 
medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf (EFT L 212 af 
7.8.2001, s. 12).
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understreger behovet for at prioritere situationen for børn og kvinder, navnlig gravide 
kvinder, enlige forældre og ofre for menneskehandel, og for at deltage i bestræbelserne 
på at sende tvangsdeporterede ukrainere tilbage til Ukraine og genforene familier til 
børn, der er adopteret med tvang fra Ukraine;

7. opfordrer medlemsstaterne til at øge og fremskynde deres militære bistand til Ukraine, 
navnlig levering af våben, som reaktion på klart identificerede behov; udtrykker sin 
støtte til de seneste beslutninger om at forsyne Ukraine med moderne 
infanterikampkøretøjer, pansrede mandskabsvogne, luftforsvarssystemer og den 
relevante ammunition og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremskynde 
leveringen af militær støtte og militært udstyr til Ukraine; glæder sig over, at 
regeringerne i flere EU-medlemsstater, USA og Det Forenede Kongerige har besluttet at 
levere moderne kampvogne til Ukraine; insisterer på, at uddannelsen af ukrainsk 
personel i brugen af disse kampvogne skal begynde straks;

8. opfordrer medlemsstaterne til at støtte de 10 fredsforslag, som Ukraines præsident, 
Volodymyr Zelenskyj, har fremlagt;

9. bakker op om oprettelsen af den militære bistandsmission, der skal uddanne de 
ukrainske væbnede styrker på EU's område; anerkender det igangværende arbejde i 
EU's rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor i Ukraine og glæder 
sig over den nylige tilpasning af dens mandat for at støtte de ukrainske myndigheder i at 
lette efterforskningen og retsforfølgningen af internationale forbrydelser begået af de 
russiske væbnede styrker og lejesoldater i forbindelse med Ruslands angrebskrig mod 
Ukraine;

10. glæder sig over undertegnelsen den 16. januar 2023 af aftalememorandummet og 
lånefacilitetsaftalen for den hidtil usete støttepakke på 18 mia. EUR til Ukraine i 2023 
gennem instrumentet for makrofinansiel bistand plus samt den hurtige udbetaling af den 
første rate den 17. januar 2023; understreger betydningen af fortsat og hurtig 
gennemførelse af tilsagn om finansiel og teknisk bistand med henblik på at sikre 
Ukraines makroøkonomiske stabilitet, genoprette kritisk infrastruktur og opretholde 
væsentlige offentlige tjenester, navnlig med henblik på de fortsatte russiske angreb på 
civil infrastruktur, der bringer et betydeligt antal ukrainske borgere i fare for ikke at 
have adgang til basale tjenester såsom vand, opvarmning og elektricitet; understreger 
behovet for en ansvarlig, gennemsigtig og effektiv anvendelse af finansiel bistand fra 
EU og anden international finansiel bistand og fremhæver betydningen af at genetablere 
Ukraines system for offentlige indkøb ved at genoprette ProZorro-systemet fuldt ud;

11. opfordrer til, at det kommende topmøde mellem EU og Ukraine bruges til at prioritere 
behovet for en omfattende EU-genopretningspakke for Ukraine, som bør fokusere på 
den umiddelbare, mellem- og langsigtede nødhjælp til og genopbygning og 
genopretning af landet og yderligere bidrage til at styrke væksten i økonomien, når 
krigen er overstået; minder om, at genopretningspakken bør forvaltes i fællesskab af 
EU, internationale finansielle institutioner og ligesindede partnere; anbefaler, at 
repræsentanter for det ukrainske lokale selvstyre bidrager til udformningen af 
genopretningsforanstaltninger; anbefaler, at der oprettes en klar og gennemsigtig 
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mekanisme til inddragelse af det ukrainske civilsamfund i vigtige beslutningsprocesser, 
og opfordrer til fortsat støtte til civilsamfundet; understreger betydningen af miljø- og 
gennemsigtighedsbetingelser for genopbygningsindsatsen; insisterer på gennemførelse 
af de mest relevante miljøreformer samt indførelse af effektive garantier for 
miljøbeskyttelse under udviklingen og genopbygningen af Ukraine; opfordrer til, at 
genopretningspakken understøttes af den nødvendige EU-budgetkapacitet;

12. gentager sin opfordring til at finde et passende retsgrundlag for at gøre det muligt at 
anvende indefrosne russiske centralbankaktiver samt russiske oligarkers aktiver til at 
finansiere genopbygningen af Ukraine; støtter oprettelsen af en særlig international 
observatørmission for at registrere de miljømæssige konsekvenser af den russiske 
aggression mod Ukraine med henblik på at skabe et grundlag for at opnå specifik 
kompensation fra Rusland;

13. glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning om at give Ukraine status som EU-
kandidatland; understreger, at tiltrædelse af EU skal ske i overensstemmelse med 
artikel 49 i traktaten om Den Europæisk Union baseret på overholdelse af de relevante 
procedurer og betinget af opfyldelsen af de fastlagte kriterier, navnlig de såkaldte 
Københavnskriterier for EU-medlemskab, og fortsat er en meritbaseret proces, der 
kræver vedtagelse og gennemførelse af relevante reformer, navnlig inden for demokrati, 
retsstatsprincippet, menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder, 
markedsøkonomi og gennemførelse af gældende EU-ret;

14. bekræfter på ny sit engagement i Ukraines medlemskab af Den Europæiske Union; 
mener, at det repræsenterer en geostrategisk investering i et forenet og stærkt Europa; 
gentager, at godkendelsen af Ukraines ansøgning om EU-medlemskab svarer til at 
udvise lederskab, beslutsomhed og visioner i den aktuelle situation med Ruslands 
brutale angrebskrig mod Ukraine og sender et klart politisk budskab om, at Ukraine 
uigenkaldeligt har valgt en europæisk vej, som vil blive støttet af landets europæiske 
partnere;

15. glæder sig over Ukraines befolknings europæiske ambitioner og opfordrer derfor 
indtrængende Ukraines politiske ledere og myndigheder til at udnytte dette momentum 
og energisk forfølge den EU-relaterede reformdagsorden under hensyntagen til de 
prioriteter, som Kommissionen har angivet i sin udtalelse om Ukraines ansøgning om 
EU-medlemskab;

16. opfordrer Ukraines myndigheder til utvetydigt at vise deres politiske vilje til at reagere 
på deres folks europæiske ambitioner ved i væsentlig grad at øge fremskridtene med 
væsentlige reformer med henblik på effektivt at opfylde kriterierne for EU-medlemskab 
så hurtigt som muligt; fremhæver i denne forbindelse behovet for at beskytte alle 
korruptionsbekæmpende institutioners uafhængighed, styrke mediefriheden, styrke 
retsvæsenets effektivitet og ansvarlighed, afhjælpe manglerne i de retshåndhævende 
myndigheders funktion og sikre politisk pluralisme og partipluralisme både i og uden 
for Ukraines parlament; opfordrer Ukraine til at afstå fra at vedtage lovgivning, der ikke 
er forenelig med gældende EU-ret eller bringer resultaterne af reformprocessen og 
bekæmpelsen af korruption i fare;
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17. opfordrer deltagerne i det kommende topmøde mellem EU og Ukraine til at arbejde hen 
imod indledningen af tiltrædelsesforhandlinger og til at støtte en køreplan, der skitserer 
de næste skridt til at muliggøre Ukraines tiltrædelse af EU's indre marked med fokus på 
at skabe håndgribelige fordele for det ukrainske samfund og borgerne lige fra 
processens start, baseret på en trinvis tilgang; opfordrer Kommissionen til at forelægge 
en modig og ambitiøs plan for disse forhandlinger og for Ukraines hurtige og trinvise 
integration i EU's politikker og programmer, ledsaget af en køreplan for hvert trin i 
processen; opfordrer til et innovativt, komplementært og fleksibelt samspil mellem det 
igangværende arbejde med gennemførelsen af den gældende associeringsaftale og 
tiltrædelsesforhandlingsprocessen;

18. glæder sig over Ukraines betydelige fremskridt med tilpasningen til EU's indre marked 
og opfordrer til en hurtig vedtagelse af den prioriterede handlingsplan for en bedre 
gennemførelse af det vidtgående og brede frihandelsområde mellem EU og Ukraine i 
2023-2024; opfordrer til en forlængelse af forordning (EU) 2022/870 om midlertidig 
handelsliberalisering3 og til en hurtig revision af eventuelle yderligere 
liberaliseringsforanstaltninger på transportområdet;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke den strategiske 
kommunikation og tilvejebringe relevante oplysninger om de gensidige fordele og 
muligheder ved udvidelse både i Ukraine og i medlemsstaterne med henblik på 
yderligere at øge støtten til og skabe større forståelse af tiltrædelsesprocessen; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre EU's finansiering og dens håndgribelige 
resultater i Ukraine mere synlige; fastholder, at det ukrainske civilsamfund og EU og 
Ukraine bidrager aktivt til gennemførelsen af disse mål;

20. opfordrer til en styrkelse af det regionale samarbejde og udveksling af reformerfaringer 
mellem partnerlande, der søger enten tættere samarbejde med EU eller EU-medlemskab 
på grundlag af erfaringerne fra Det Østlige Partnerskab;

21. opfordrer EU-institutionerne til at udvide mulighederne for, at ukrainske tjenestemænd 
kan undersøge og følge EU-institutionernes arbejde; tilskynder til bilaterale 
parlamentariske møder mellem medlemsstaternes og Ukraines parlamenter; opfordrer 
EU og dets medlemsstater til fortsat at tilbyde ukrainske unge, tjenestemænd, 
diplomater m.fl. uddannelsesmuligheder; opfordrer til, at der iværksættes procedurer for 
oprettelse af Det Østlige Partnerskabs Akademi for Offentlig Forvaltning;

22. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage den 10. pakke af sanktioner mod Rusland så 
hurtigt som muligt og til proaktivt at fremsætte forslag til videreudvikling af sanktioner 
ved at inkludere nye sektorer og enkeltpersoner; opfordrer indtrængende alle 
medlemsstater til fortsat at udvise enhed i lyset af Ruslands krig mod Ukraine; opfordrer 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/870 af 30. maj 2022 om midlertidige 
handelsliberaliserende foranstaltninger som supplement til de handelsmæssige indrømmelser for ukrainske varer 
i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og 
deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (EUT L 152 af 3.6.2022, s. 103).
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alle partnere, navnlig EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande, til at slutte op om 
sanktionspakkerne;

23. opfordrer til, at listen over personer og enheder, der er omfattet af sanktionerne, udvides 
til at omfatte russiske virksomheder, der stadig befinder sig på EU's markeder, såsom 
Lukoil og Rosatom, og personer, der er involveret i tvangsdeportationer, de ulovlige 
fængslinger af russiske borgeraktivister og medlemmer af den politiske opposition, de 
ulovlige "folkeafstemninger" i Luhansk, Kherson, Zaporіzjzja og Donetsk og det 
ulovlige "valg" på Krim og i Sevastopol, samt alle medlemmer af partierne i 
Statsdumaen, der beklæder embeder i valgte parlamenter på alle niveauer, herunder på 
regionalt og kommunalt plan, og medlemmerne af de russiske propagandamedier, der 
udbreder antiukrainske og krigsvenlige følelser; opfordrer samtidig indtrængende 
Ukraine til at vedtage den ukrainske Magnitskij-lov; opfordrer til et forbud mod direkte 
eller indirekte import, køb eller overførsel af diamanter i såvel rå som forarbejdet form 
med oprindelse i Den Russiske Føderation;

24. opfordrer på ny til en øjeblikkelig og fuldstændig embargo mod import af fossile 
brændstoffer og uran fra Rusland og til, at rørledningerne Nord Stream 1 og 2 helt 
opgives med henblik på at standse finansieringen af Putins krigsmaskine med EU-
midler; opfordrer til, at de restriktive foranstaltninger over for Belarus styrkes; 
opfordrer indtrængende Rådet til i samarbejde med internationale partnere at sænke 
prisloftet for olie, der stammer fra eller eksporteres fra Rusland;

25. opfordrer Kommissionen og EU's tilsynsmyndigheder til nøje at overvåge, at 
medlemsstaterne på effektiv og omfattende vis gennemfører alle EU-sanktioner, og til at 
imødegå enhver omgåelsespraksis, herunder lukke de eksisterende smuthuller; 
fordømmer de tredjelande, der har hjulpet Rusland og Belarus med at omgå de pålagte 
sanktioner, og anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at overveje 
foranstaltninger over for disse tredjelande;

26. opfordrer endnu en gang EU og dets medlemsstater til at styrke den internationale 
isolering af Den Russiske Føderation, herunder hvad angår Ruslands medlemskab af 
internationale organisationer og organer, til at afstå fra at afholde formelle begivenheder 
på Den Russiske Føderations territorium, og til at udvise de russiske ambassadører fra 
EU's hovedstæder og dermed reducere de diplomatiske forbindelser med Moskva;

27. fordømmer Ruslands ulovlige besættelse af det ukrainske kernekraftværk Zaporizjzja og 
støtter, med henblik på at mindske risikoen for en nuklear eller radiologisk ulykke, 
forslaget om at oprette en beskyttelseszone for nuklear sikkerhed og sikring omkring 
det, som foreslået af Den Internationale Atomenergiorganisation;

28. opfordrer til, at EU og dets medlemsstater arbejder strategisk og proaktivt for at 
bekæmpe hybride trusler og for at forhindre russisk indblanding i de politiske, 
valgmæssige og andre demokratiske processer i Ukraine og andre lande, især 
ondsindede handlinger, der har til formål at manipulere den offentlige mening og 
undergrave den europæiske integration; opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge 
modstandsdygtigheden over for desinformation og disruptive kampagner, der er 
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udformet til at undergrave de demokratiske processer og skabe splittelse i Ukraine;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for 
Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt Ukraines præsident, regering og Verkhovna 
Rada.


