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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης 
κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας
(2023/2509(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου1, καθώς και τη συναφή 
σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, που υπογράφηκαν το 2014 
(ΣΣ/ΣΒΖΕΣ),

– έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ που υπέβαλε η Ουκρανία στις 28 
Φεβρουαρίου 2022, την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2022, με τίτλο 
«Γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ουκρανίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2022)0407), και τα επακόλουθα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου 2022,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις Συμβάσεις της Χάγης, τις 
Συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους, και το Καταστατικό της 
Ρώμης,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά την 23η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-
Ουκρανίας της 12ης Οκτωβρίου 2021,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 
2022,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία διεξάγει έναν παράνομο, απρόκλητο και 
αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας από τις 24 Φεβρουαρίου 2022· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο επιθετικός πόλεμος συνιστά κατάφωρη και πασιφανή 
παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς 
δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωπολιτική κατάσταση στην Ευρώπη έχει αλλάξει 
ριζικά, γεγονός που καθιστά αναγκαίο να λάβει η ΕΕ τολμηρές, θαρραλέες και 
ολοκληρωμένες πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις, όπως και αποφάσεις σε θέματα 
ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχει πέσει θύμα της ρωσικής 
επιθετικότητας από τότε που ξέσπασαν διαδηλώσεις, τον Νοέμβριο του 2013, κατά της 
απόφασης του τότε προέδρου να αναστείλει την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΕ-Ουκρανίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αδιάκριτες 
επιθέσεις κατά κατοικημένων περιοχών και μη στρατιωτικών υποδομών· λαμβάνοντας 

1 ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.
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υπόψη ότι έχουν ήδη δολοφονηθεί χιλιάδες άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 
εκατοντάδων παιδιών, και ότι ακόμη περισσότεροι έχουν υποστεί βασανιστήρια, 
παρενοχλήσεις, σεξουαλικές επιθέσεις, απαγωγές ή βίαιους εκτοπισμούς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, με αυτή την απάνθρωπη συμπεριφορά, οι ρωσικές δυνάμεις και όσοι 
ενεργούν για λογαριασμό τους αψηφούν πλήρως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η Ρωσία ανακήρυξε μονομερώς 
την προσάρτηση, στα εδάφη της, των εν μέρει κατεχόμενων από την ίδια ουκρανικών 
περιφερειών των Ντονέτσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια, επιπλέον της 
προηγούμενης προσάρτησης, από τη Ρωσία, της Χερσονήσου της Κριμαίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ηγεσία και ο λαός της Ουκρανίας έχουν επιδείξει 
αξιοσημείωτη αποφασιστικότητα να διατηρήσουν, παρά τον πόλεμο, τη λειτουργία των 
κρατικών θεσμών και των δημόσιων υπηρεσιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 24η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2023 στο Κίεβο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν 
λόγω διάσκεψη κορυφής αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία όχι μόνο για να συζητηθούν 
η επί τόπου κατάσταση και οι τρέχουσες προτεραιότητες της Ουκρανίας, 
συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης, της λογοδοσίας για 
τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και το έγκλημα 
της επίθεσης, καθώς και η παγκόσμια απήχηση, τα περιοριστικά μέτρα και η 
επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να συνεχίσει η Ουκρανία τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, όπως ορίζεται 
στη ΣΣ/ΣΒΖΕΣ και στις επτά προτεραιότητες που επισημαίνονται στη γνώμη της 
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2022, όπως και σε εκείνες που οδηγούν στην προσχώρηση 
στην ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που ισχύει από το 2014 
έχει ήδη οδηγήσει σε ουσιαστική εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου και στην 
ενίσχυση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης, έχει δε 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την τομεακή συνεργασία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 
2022 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, κάλεσε 
την Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη πορείας όπου θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ και θα 
αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες της ΣΣ/ΣΒΖΕΣ με την Ουκρανία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε τη γνώμη της 
σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ και συνέστησε να 
χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα ληφθούν ορισμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα όσον αφορά, για 
παράδειγμα, το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2022, 
υπενθύμισε ότι η Επιτροπή είχε κληθεί να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση 
των προϋποθέσεων που ορίζονται στη γνώμη της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2022 στο 
πλαίσιο της τακτικής δέσμης μέτρων για τη διεύρυνση το 2023, και έλαβε υπό 
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σημείωση την πρόθεση της Επιτροπής να παράσχει ενημέρωση την άνοιξη του 2023 
αντί της εν λόγω έκθεσης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει «ταχεία διαδικασία» για την προσχώρηση στην 
ΕΕ, και ότι η ένταξη παραμένει μια σύνθετη, αξιοκρατική και δομημένη διαδικασία που 
απαιτεί την αποτελεσματική υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τη μεταφορά του 
ενωσιακού κεκτημένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος κάθε χώρας στην ενταξιακή 
πορεία αξιολογείται με βάση τις επιδόσεις της και τη μεταρρυθμιστική της διαδικασία· 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι αυτό δεν αποκλείει την ταχεία έναρξη της 
διαδικασίας ως εκδήλωση της δέσμευσης της ΕΕ ενώπιον της Ουκρανίας στο νέο 
γεωπολιτικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε λόγω της ρωσικής επίθεσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει νέα μέλη θα διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στις μελλοντικές προσχωρήσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση κατέστη ακρογωνιαίος λίθος 
της δημοκρατίας της Ουκρανίας και σημαντικός παράγοντας για την ανθεκτικότητα της 
Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη 
ηγετικού ρόλου από τους δήμους όσον αφορά την τοπική ανασυγκρότηση είναι κρίσιμη 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εθνικοί και διεθνείς πόροι για την ανασυγκρότηση 
διοχετεύονται εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίοι·

1. επαναλαμβάνει την απερίφραστη αποδοκιμασία του για τον επιθετικό πόλεμο της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και για την εμπλοκή της 
Λευκορωσίας στον πόλεμο αυτόν, και ζητεί από τη Ρωσία να τερματίσει αμέσως όλες 
τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ουκρανία και να αποσύρει άνευ όρων όλες τις 
δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από το σύνολο του διεθνώς αναγνωρισμένου 
εδάφους της Ουκρανίας·

2. εκφράζει εκ νέου την αταλάντευτη αλληλεγγύη του προς τον λαό της Ουκρανίας, ο 
οποίος συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτο θάρρος και ανθεκτικότητα στο πλαίσιο 
των ανεξέλεγκτων απειλών και επιθέσεων από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και κατά τα 
τελευταία εννέα έτη ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας·

3. υποστηρίζει πλήρως την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και υπογραμμίζει ότι ο 
πόλεμος αυτός συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου· επαναλαμβάνει, εν 
προκειμένω, την απερίφραστη αποδοκιμασία του για τις παράνομες προσαρτήσεις, από 
τη Ρωσία, των περιοχών των Ντονέτσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια της 
Ουκρανίας, όπως και της Χερσονήσου της Κριμαίας·

4. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να λογοδοτήσει η Ρωσία για εγκλήματα πολέμου, 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για το έγκλημα της επίθεσης κατά της 
Ουκρανίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να υποστηρίξουν ενεργά τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου 
ώστε να διερευνηθεί και να διωχθεί το έγκλημα της ρωσικής επίθεσης κατά της 
Ουκρανίας, καθώς και τη δημιουργία διεθνούς μητρώου ζημιών· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην εν εξελίξει έρευνα του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (ΔΠΔ) όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία και τα εικαζόμενα 
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εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· καλεί επιτακτικά την 
Ουκρανία να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ και τις τροποποιήσεις του 
και να γίνει επισήμως μέλος του ΔΠΔ, προκειμένου να στηρίξει τις διεθνείς 
προσπάθειες που αφορούν την καθιέρωση λογοδοσίας για σοβαρά διεθνή εγκλήματα·

5. εξακολουθεί να ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, καθώς και από 
τους εταίρους της ΕΕ, να παράσχουν στην Ουκρανία κάθε αναγκαία πολιτική, 
στρατιωτική, οικονομική, χρηματοδοτική και ανθρωπιστική στήριξη, όπως και στήριξη 
σχετικά με τις υποδομές· προσδοκά να αξιοποιήσουν τα κράτη μέλη την επικείμενη 
διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας ώστε να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους·

6. υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην 
Ουκρανία, και καλεί την ΕΕ και την Ουκρανία να συζητήσουν τις ανάγκες των περίπου 
8 εκατομμυρίων Ουκρανών που εγκατέλειψαν την εμπόλεμη χώρα και διαμένουν 
προσωρινά στα κράτη μέλη της ΕΕ· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό την πρόσφατη 
παράταση της οδηγίας περί προσωρινής προστασίας2 έως τον Μάρτιο του 2024· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην κατάσταση των παιδιών και 
των γυναικών, ιδίως των εγκύων, των μόνων γονέων και των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την επιστροφή των 
εκτοπισθέντων Ουκρανών στην Ουκρανία και την επανένωση οικογενειών με τα παιδιά 
από την Ουκρανία που υιοθετήθηκαν δια της βίας·

7. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν και να επιταχύνουν τη στρατιωτική τους βοήθεια 
προς την Ουκρανία, και ιδίως την παροχή όπλων για την αντιμετώπιση σαφώς 
προσδιορισμένων αναγκών· εκφράζει την υποστήριξή του για τις πλέον πρόσφατες 
αποφάσεις να παρασχεθούν στην Ουκρανία σύγχρονα οχήματα μάχης πεζικού, 
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, αντιαεροπορικά συστήματα και τα 
σχετικά πυρομαχικά, και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την παροχή 
στρατιωτικής στήριξης και εξοπλισμού στην Ουκρανία· επικροτεί την απόφαση των 
κυβερνήσεων αρκετών κρατών μελών της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου 
να παράσχουν σύγχρονα άρματα μάχης στην Ουκρανία· επιμένει ότι πρέπει να 
αρχίσουν αμέσως να εκπαιδεύονται τα ουκρανικά πληρώματα στον χειρισμό των 
αρμάτων αυτών·

8. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις 10 ειρηνευτικές προτάσεις που υπέβαλε ο 
πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy·

9. στηρίζει τη συγκρότηση της αποστολής στρατιωτικής συνδρομής για την εκπαίδευση 
των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων σε ενωσιακό έδαφος· αναγνωρίζει το τρέχον έργο 
της συμβουλευτικής αποστολής της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη 
στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία, και επικροτεί την πρόσφατη προσαρμογή της 
εντολής της, προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές αρχές στη διευκόλυνση της 
διερεύνησης και δίωξης των διεθνών εγκλημάτων που διαπράττονται από τις ρωσικές 

2 Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής 
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των 
βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής 
αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12).
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ένοπλες δυνάμεις και τους μισθοφόρους στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας·

10. επικροτεί την υπογραφή, στις 16 Ιανουαρίου 2023, του μνημονίου συνεννόησης και της 
Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης για την άνευ προηγουμένου δέσμη στήριξης 
ύψους 18 δισεκατ. EUR για την Ουκρανία το 2023 χάρη στο μέσο Μακροοικονομικής 
Χρηματοδοτικής Συνδρομής+, καθώς και για την ταχεία εκταμίευση της πρώτης δόσης 
στις 17 Ιανουαρίου 2023· τονίζει τη σημασία της συνεχούς και ταχείας υλοποίησης των 
δεσμεύσεων για χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροοικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας, να αποκατασταθούν οι υποδομές 
ζωτικής σημασίας και να διατηρηθούν οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως ενόψει των 
συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων κατά μη στρατιωτικών υποδομών που θέτουν σε 
κίνδυνο σημαντικό αριθμό Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι κινδυνεύουν να μην έχουν 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως νερό, θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια· τονίζει 
την ανάγκη για υπεύθυνη, διαφανή και αποδοτική χρήση της ενωσιακής και άλλης 
διεθνούς χρηματοδοτικής συνδρομής, και τονίζει τη σημασία να αποκατασταθεί το 
σύστημα δημόσιων συμβάσεων της Ουκρανίας, με την πλήρη επαναφορά της 
πλατφόρμας ProZorro·

11. ζητεί να αξιοποιηθεί η επικείμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας ώστε να δοθεί 
προτεραιότητα στην ανάγκη για μια ενωσιακή ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων σχετικά με 
την ανάκαμψη της Ουκρανίας, η οποία θα πρέπει να εστιάσει στην άμεση, 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αρωγή, ανασυγκρότηση και ανάκαμψη της χώρας 
και να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας μόλις λήξει ο 
πόλεμος· υπενθυμίζει ότι η δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη θα πρέπει να καθοδηγείται 
από κοινού από την ΕΕ, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ομόφρονες εταίρους· 
συνιστά οι εκπρόσωποι των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της Ουκρανίας να 
συμβάλουν στη διαμόρφωση των μέτρων ανάκαμψης· συνιστά να θεσπιστεί σαφής και 
διαφανής μηχανισμός για τη συμμετοχή της ουκρανικής κοινωνίας των πολιτών σε 
βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και ζητεί να συνεχιστεί η παροχή στήριξης 
στην κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την προσπάθεια 
ανασυγκρότησης η τήρηση όρων όσον αφορά το περιβάλλον και τη διαφάνεια· επιμένει 
στην υλοποίηση των πλέον σημαντικών περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και 
στη θέσπιση αποτελεσματικών διασφαλίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 
κατά την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας· ζητεί η δέσμη μέτρων για την 
ανάκαμψη να υποστηρίζεται από τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα της ΕΕ·

12. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να προσδιοριστεί μια κατάλληλη νομική βάση που θα 
επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών, για τη 
χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας· προωθεί τη σύσταση ειδικής 
διεθνούς αποστολής παρακολούθησης για την καταγραφή των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που έχει η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, με σκοπό να δημιουργηθεί 
μια βάση για τη λήψη ειδικής αποζημίωσης από τη Ρωσία·

13. επικροτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να χορηγήσει καθεστώς 
υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία· υπογραμμίζει ότι η ένταξη στην ΕΕ πρέπει να 
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πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
με βάση την τήρηση των σχετικών διαδικασιών και υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εκπληρωθούν τα καθιερωμένα κριτήρια, ιδίως τα αποκαλούμενα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης για την προσχώρηση στην ΕΕ, παραμένει δε μια αξιοκρατική διαδικασία 
που απαιτεί την έγκριση και υλοποίηση των σχετικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους 
τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της οικονομίας της αγοράς, και της εφαρμογής του ενωσιακού 
κεκτημένου·

14. εκφράζει εκ νέου τη δέσμευσή του να καταστεί η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· πιστεύει ότι αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση σε μια ενωμένη και ισχυρή 
Ευρώπη· επαναλαμβάνει ότι η αίτηση προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ 
ισοδυναμεί με επίδειξη ηγετικής ικανότητας, αποφασιστικότητας και οράματος στο 
σημερινό πλαίσιο του βίαιου ρωσικού επιθετικού πολέμου και στέλνει το σαφές 
πολιτικό μήνυμα ότι η Ουκρανία έχει επιλέξει απαρέγκλιτα μια ευρωπαϊκή πορεία, η 
οποία θα στηριχθεί από τους Ευρωπαίους εταίρους της·

15. επικροτεί τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του λαού της Ουκρανίας, και επομένως καλεί 
επιτακτικά τους πολιτικούς ηγέτες και τις αρχές της Ουκρανίας να αξιοποιήσουν την 
ορμή αυτή και να επιδιώξουν ένθερμα το θεματολόγιο ενωσιακών μεταρρυθμίσεων, 
συνυπολογίζοντας τις προτεραιότητες που επισήμανε η Επιτροπή στη γνώμη της 
σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ·

16. καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να επιδείξουν σαφώς την πολιτική τους 
αποφασιστικότητα να ενεργήσουν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του λαού 
τους, ενισχύοντας σημαντικά την πρόοδο με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου 
να εκπληρωθούν ουσιαστικά τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ το συντομότερο 
δυνατόν· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη να προστατευθεί η ανεξαρτησία 
όλων των θεσμικών οργάνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να ενισχυθεί η 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η λογοδοσία του 
δικαστικού σώματος, να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στη λειτουργία των φορέων 
επιβολής του νόμου, και να διασφαλιστεί η πολιτική και κομματική πολυφωνία τόσο 
εντός όσο και εκτός του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας· καλεί την Ουκρανία να μην 
θεσπίζει νομοθεσία που δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό κεκτημένο ή που θέτει σε 
κίνδυνο τα επιτεύγματα της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς·

17. καλεί όσους θα συμμετάσχουν στην προσεχή διάσκεψη κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της 
Ουκρανίας να επιδιώξουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και να 
υποστηρίξουν την κατάρτιση χάρτη πορείας όπου θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα 
για να καταστεί δυνατή η ένταξη της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ, με έμφαση 
στην παροχή απτών οφελών για την ουκρανική κοινωνία και τους Ουκρανούς πολίτες 
από την έναρξη της διαδικασίας, με βάση μια σταδιακή προσέγγιση· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει ένα τολμηρό και φιλόδοξο σχέδιο για τις διαπραγματεύσεις 
αυτές και για την ταχεία και σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στις πολιτικές και 
τα προγράμματα της ΕΕ, συνοδευόμενο από χάρτη πορείας για κάθε στάδιο της 
διαδικασίας· ζητεί οι εν εξελίξει εργασίες για την εφαρμογή της ισχύουσας συμφωνίας 
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σύνδεσης να αλληλεπιδρούν με τη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
καινοτόμο, συμπληρωματικό και ευέλικτο τρόπο·

18. επικροτεί τη σημαντική πρόοδο της Ουκρανίας όσον αφορά την ευθυγράμμιση με την 
ενιαία αγορά της ΕΕ, και ζητεί να εγκριθεί ταχέως το σχέδιο δράσης προτεραιότητας 
για τη βελτιωμένη εφαρμογή της ΣΒΖΕΣ ΕΕ-Ουκρανίας για την περίοδο 2023-2024· 
ζητεί να παραταθεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/870 σχετικά με την προσωρινή 
ελευθέρωση του εμπορίου3, και να επανεξεταστούν επειγόντως πιθανά μέτρα για την 
περαιτέρω ελευθέρωση των μεταφορών·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία και 
να παράσχουν συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα αμοιβαία οφέλη και τις ευκαιρίες 
που παρέχει η διεύρυνση τόσο για την Ουκρανία όσο και για τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η στήριξη και να βελτιωθεί η κατανόηση της 
ενταξιακής διαδικασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης και των απτών αποτελεσμάτων της στην 
Ουκρανία· επιμένει ότι η ουκρανική κοινωνία των πολιτών και η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων αυτών·

20. ζητεί να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία και να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή 
μεταρρυθμιστικών εμπειριών μεταξύ των χωρών εταίρων που επιδιώκουν είτε 
στενότερη συνεργασία με την ΕΕ είτε προσχώρηση στην ΕΕ, με βάση την πείρα που 
αποκτήθηκε από την ανατολική εταιρική σχέση·

21. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επεκτείνουν τις ευκαιρίες των Ουκρανών 
αξιωματούχων να μελετήσουν και να παρακολουθήσουν το έργο των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ· ενθαρρύνει τις διμερείς κοινοβουλευτικές συναντήσεις μεταξύ των 
κοινοβουλίων των κρατών μελών και του κοινοβουλίου της Ουκρανίας· καλεί την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους 
νέους, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους διπλωμάτες της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων· 
ζητεί να δρομολογηθούν διαδικασίες ώστε να ιδρυθεί Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 
στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

22. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την 10η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας το 
συντομότερο δυνατόν και να υποβάλουν προορατικά προτάσεις για την περαιτέρω 
κλιμάκωση των κυρώσεων με τη συμπερίληψη νέων τομέων και ατόμων· καλεί 
επιτακτικά όλα τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιδεικνύουν ενότητα ενώπιον του 
ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας· καλεί όλους τους εταίρους, ιδίως τις υποψήφιες 
προς ένταξη στην ΕΕ χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, να ευθυγραμμιστούν με 
τις δέσμες κυρώσεων·

23. ζητεί να επεκταθεί ο κατάλογος των ατόμων και οντοτήτων κατά των οποίων 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/870 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2022, για τα 
προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που 
εφαρμόζονται στα ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, 
αφετέρου (ΕΕ L 152 της 3.6.2022, σ. 103).
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επιβλήθηκαν οι κυρώσεις, ώστε να συμπεριληφθούν ρωσικές εταιρείες που 
εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στις ενωσιακές αγορές, όπως οι Lukoil και 
Rosatom, και όσοι εμπλέκονται σε αναγκαστικές απελάσεις, στην παράνομη φυλάκιση 
Ρώσων ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και μελών της αντιπολίτευσης, στα 
παράνομα «δημοψηφίσματα» στο Λουχάνσκ, τον Χερσώνα, τη Ζαπορίζια και το 
Ντονέτσκ, και στις παράνομες «εκλογές» στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, καθώς 
και όλα τα μέλη των κομμάτων της Κρατικής Δούμας που κατέχουν αξιώματα σε 
αιρετά κοινοβούλια σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και δημοτικό 
επίπεδο, και τα μέλη των ρωσικών μέσων προπαγάνδας που διαχέουν αντιουκρανικά 
και φιλοπόλεμα αισθήματα· ταυτόχρονα, καλεί επιτακτικά την Ουκρανία να εγκρίνει 
τον ουκρανικό νόμο Magnitsky· ζητεί να απαγορευθεί η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, 
αγορά ή μεταφορά διαμαντιών, σε ακατέργαστη ή κατεργασμένη μορφή, που 
προέρχονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία·

24. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να επιβληθεί αμέσως πλήρες εμπάργκο στις εισαγωγές 
ορυκτών καυσίμων και ουρανίου από τη Ρωσία, και να εγκαταλειφθούν εντελώς οι 
αγωγοί Nord Stream 1 και 2, προκειμένου να σταματήσει η χρηματοδότηση της 
πολεμικής μηχανής του Vladimir Putin με ενωσιακά κονδύλια· ζητεί να ενισχυθούν τα 
περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας· καλεί επιτακτικά το Συμβούλιο, σε 
συνεργασία με διεθνείς εταίρους, να μειώσει το ανώτατο όριο τιμών για το πετρέλαιο 
που προέρχεται ή εξάγεται από τη Ρωσία·

25. καλεί την Επιτροπή και τις εποπτικές αρχές της ΕΕ να παρακολουθούν στενά την 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, όλων των 
ενωσιακών κυρώσεων και να αντιμετωπίσουν τυχόν πρακτικές καταστρατήγησης, 
μεταξύ άλλων καλύπτοντας τα υφιστάμενα κενά· καταδικάζει τις τρίτες χώρες που 
βοήθησαν τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να παρακάμψουν τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης 
μέτρων κατά των εν λόγω τρίτων χωρών·

26. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τη 
διεθνή απομόνωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς, να απόσχουν από τη διεξαγωγή 
επίσημων εκδηλώσεων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και να απελάσουν τους 
Ρώσους πρέσβεις από τις πρωτεύουσες της ΕΕ, μειώνοντας το επίπεδο των 
διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα·

27. καταδικάζει την παράνομη κατοχή, από τη Ρωσία, του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού 
της Ζαπορίζια και, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος πυρηνικού ή ραδιολογικού 
περιστατικού, υποστηρίζει την πρόταση να δημιουργηθεί ζώνη πυρηνικής ασφάλειας 
και προστασίας γύρω από τον σταθμό, όπως προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής 
Ενέργειας·

28. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργαστούν στρατηγικά και να αντιμετωπίσουν 
προορατικά τις υβριδικές απειλές, και να αποτρέψουν την παρέμβαση της Ρωσίας σε 
πολιτικές, εκλογικές και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες στην Ουκρανία και πέραν 
αυτής, ιδίως κακόβουλες πράξεις που αποσκοπούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης 
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και στην υπονόμευση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να αυξήσουν την ανθεκτικότητα έναντι της παραπληροφόρησης και των 
αποδιοργανωτικών εκστρατειών που έχουν σχεδιαστεί για να υπονομεύσουν τις 
δημοκρατικές διαδικασίες και να δημιουργήσουν διχασμό στην Ουκρανία·

29. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη, και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο (Βερχόβνα Ράντα) της 
Ουκρανίας.


