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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 mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan1, och av det tillhörande 
djupgående och omfattande frihandelsområdet mellan Europeiska unionen och Ukraina, 
som undertecknades 2014 (AA/DCFTA),

– med beaktande av Ukrainas ansökan om EU-medlemskap av den 28 februari 2022, 
kommissionens meddelande av den 17 juni 2022 Kommissionens yttrande om 
Ukrainas ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (COM(2022)0407) och 
Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 juni 2022,

– med beaktande av FN-stadgan, Haagkonventionerna, Genèvekonventionerna och 
tilläggsprotokollen till dessa samt Romstadgan,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet efter det 23:e toppmötet mellan EU och 
Ukraina den 12 oktober 2021,

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

– med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 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. Den geopolitiska 
situationen i Europa har förändrats i grunden, vilket kräver djärva, modiga och 
omfattande politiska, säkerhetsmässiga och finansiella beslut från EU:s sida. Ukraina 
har utsatts för ryska angrepp ända sedan protesterna bröt ut i november 2013 mot den 
dåvarande presidentens beslut att avbryta undertecknandet av associeringsavtalet mellan 
EU och Ukraina.

B. Rysslands styrkor har genomfört urskillningslösa attacker mot bostadsområden och civil 
infrastruktur. Tusentals civila, däribland hundratals barn, har redan mördats och många 
fler har torterats, trakasserats, utsatts för sexuella övergrepp, kidnappats eller 
tvångsförflyttats. Detta omänskliga agerande 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 

1 EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.
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ryskockuperade ukrainska oblasterna Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzja, 
utöver Rysslands tidigare annektering av Krimhalvön.

C. Ukrainas politiska ledarskap och dess befolkning har visat en anmärkningsvärd 
beslutsamhet att trots kriget se till att de statliga institutionerna och de offentliga 
tjänsterna fortsätter att fungera.

D. Det 24:e toppmötet mellan EU och Ukraina ska enligt planerna äga rum 
den 3 februari 2023 i Kiev. Detta toppmöte utgör ett utmärkt tillfälle att inte bara 
diskutera situationen på plats och Ukrainas nuvarande prioriteringar, inbegripet 
finansiellt och militärt stöd, ansvarsutkrävande för ryska krigsförbrytelser, brott mot 
mänskligheten och aggressionsbrott, global utåtriktad verksamhet, restriktiva åtgärder 
och livsmedels- och energitrygghet, utan också att vidta de åtgärder som krävs för att 
Ukraina ska kunna fortsätta sina reformansträngningar, i enlighet med 
associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet och de 
sju prioriteringar som anges i kommissionens yttrande av den 17 juni 2022 och de 
åtgärder som leder fram mot EU-medlemskap.

E. Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, som varit i kraft sedan 2014, har redan lett 
till en avsevärd intensifiering av den politiska dialogen och stärkt den politiska 
associeringen och den ekonomiska integrationen och har skapat nya möjligheter till 
samarbete inom olika sektorer.

F. I sina slutsatser av den 13 december 2022 om utvidgningen och stabiliserings- och 
associeringsprocessen uppmanade rådet kommissionen att utarbeta en färdplan som 
beskriver 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.

G. Den 17 juni 2022 offentliggjorde kommissionen sitt yttrande om Ukrainas ansökan om 
EU-medlemskap och rekommenderade att Ukraina skulle beviljas status som 
EU-kandidatland under förutsättning att vissa reformåtgärder vidtas, såsom respekt för 
rättsstatsprincipen och bekämpning av korruption. I sina slutsatser av 
den 13 december 2022 påminde rådet om att kommissionen hade uppmanats att 
rapportera om uppfyllandet av de villkor som anges i kommissionens yttrande av 
den 17 juni 2022 som en del av dess ordinarie utvidgningspaket 2023, och noterade 
kommissionens avsikt att istället komma med en uppdatering under våren 2023.

H. Det finns inget ”snabbspår” för EU-medlemskap, och anslutningsprocessen förblir en 
komplex, meritbaserad och strukturerad process och kräver att reformer verkligen 
genomförs och att EU:s regelverk införlivas. Varje lands framsteg på vägen mot 
anslutning bedöms utifrån landets egna meriter och dess egna reformprocesser. Detta 
utesluter dock inte en snabb start på processen som ett uttryck för EU:s engagemang för 
Ukraina i det nya geopolitiska läge som uppstått till följd av aggressionen från 
Rysslands sida. EU:s förmåga att ta emot nya medlemmar kommer att spela en viktig 
roll i framtida anslutningar.
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I. 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 anfallskrig 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 
internationellt erkända territorium.

2. Europaparlamentet bekräftar sin orubbliga solidaritet med Ukrainas folk, som fortsätter 
att visa storartat mod och motståndskraft under de oförminskade hoten och attackerna 
sedan den 24 februari 2022 och under de senaste nio åren av rysk aggression mot 
Ukraina.

3. Europaparlamentet stöder till fullo Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella 
integritet inom dess internationellt erkända gränser och betonar att detta krig utgör en 
allvarlig kränkning av folkrätten. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sitt 
fördömande av Rysslands olagliga annektering av de ukrainska regionerna Donetsk, 
Cherson, Luhansk och Zaporizjzja liksom av Krimhalvön.

4. Europaparlamentet understryker det akuta behovet av ansvarsutkrävande för 
Rysslands krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och för aggressionsbrottet mot 
Ukraina. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU och dess medlemsstater att inta en 
ledande roll och aktivt stödja inrättandet av en särskild tribunal för att utreda och 
lagföra Rysslands aggressionsbrott mot Ukraina samt av ett internationellt 
skaderegister. Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för den pågående utredning av 
situationen i Ukraina som Internationella brottmålsdomstolens (ICC) åklagare har inlett, 
inbegripet påstådda krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Ukraina uppmanas 
med kraft att ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och dess 
ändringar och att formellt bli medlem av Internationella brottmålsdomstolen för att 
stödja internationella insatser som syftar till att fastställa ansvarsskyldighet för 
allvarliga internationella brott.

5. Europaparlamentet fortsätter att uppmana EU-institutionerna och medlemsstaterna samt 
EU:s partner att förse Ukraina med allt nödvändigt politiskt, militärt, ekonomiskt, 
infrastrukturrelaterat, finansiellt och humanitärt stöd. Parlamentet förväntar sig att 
medlemsstaterna utnyttjar det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina för att 
stärka sina åtaganden.

6. Europaparlamentet understryker det fortsatta behovet av humanitärt bistånd till Ukraina 
och uppmanar EU och Ukraina att diskutera behoven hos de cirka 8 miljoner ukrainare 
som har flytt kriget och tillfälligt vistas i EU:s medlemsstater. Parlamentet välkomnar i 
detta sammanhang den senaste förlängningen av direktivet om tillfälligt skydd2 till 

2 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv 
tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för 
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mars 2024. Parlamentet understryker behovet av att prioritera situationen för barn och 
kvinnor, särskilt gravida kvinnor, ensamstående föräldrar och offer för människohandel, 
samt att göra gemensamma ansträngningar för att låta tvångsdeporterade ukrainare 
återvända till Ukraina och att återförena familjer med barn som tvångsadopterats från 
Ukraina.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka och påskynda sitt militära 
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, pansarvagnar, luftförsvarssystem och 
relevant ammunition, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att påskynda 
tillhandahållandet av militärt stöd och leveranserna av militär utrustning till Ukraina. 
Parlamentet välkomnar beslutet av regeringarna i flera EU-medlemsstater, 
Förenta staterna och Förenade kungariket att leverera moderna huvudstridsvagnar till 
Ukraina. Parlamentet insisterar på att utbildningen av ukrainsk personal i driften av 
dessa stridsvagnar ska inledas omedelbart.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja de tio fredsförslag som 
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lagt fram.

9. Europaparlamentet stöder inrättandet av det militära biståndsuppdraget för att utbilda 
ukrainska väpnade styrkor 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 (EUAM), 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 välkomnar undertecknandet den 16 januari 2023 av 
samförståndsavtalet och lånefacilitetsavtalet för det exempellösa stödpaketet på 
18 miljarder euro till Ukraina under 2023 via instrumentet för makrofinansiellt stöd plus 
(MFA+) samt den snabba utbetalningen av den första delbetalningen 
den 17 januari 2023. Parlamentet betonar vikten av ett fortsatt och snabbt genomförande 
av åtagandena om finansiellt och tekniskt stöd för att säkerställa Ukrainas 
makroekonomiska stabilitet, återställa kritisk infrastruktur och upprätthålla 
grundläggande offentliga tjänster, särskilt med tanke på de fortsatta ryska attackerna 
mot civil infrastruktur, som medför att ett stort antal ukrainska medborgare riskerar att 
inte ha tillgång till grundläggande tjänster såsom vatten, värme och elektricitet. 
Parlamentet betonar behovet av en ansvarsfull, transparent och effektiv användning av 
EU:s och annat internationellt finansiellt stöd, och understryker vikten av att återinrätta 
Ukrainas system för offentlig upphandling genom att helt och hållet återupprätta 
ProZorro-systemet.

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 

att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).
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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 att involvera det 
ukrainska civila samhället i viktiga beslutsprocesser, och efterlyser fortsatt stöd till det 
civila samhället. 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 begär att 
återhämtningspaketet ska stödjas av den EU-budgetkapacitet som behövs.

12. Europaparlamentet 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 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.

13. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets beslut att bevilja Ukraina status som 
kandidatland. Parlamentet understryker att anslutning till EU måste ske i enlighet med 
artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen, på grundval av respekt för relevanta 
förfaranden och på villkor att de fastställda kriterierna uppfylls, särskilt de så kallade 
Köpenhamnskriterierna för EU-medlemskap. Parlamentet konstaterar att anslutningen 
alltjämt är en meritbaserad process som kräver antagande och genomförande av 
relevanta reformer, särskilt på områdena demokrati, rättsstatsprincipen, 
mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och genomförande av EU:s regelverk.

14. Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för Ukrainas medlemskap i 
Europeiska unionen. Parlamentet anser att det 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 kommer att stödjas av dess 
europeiska partner.

15. Europaparlamentet välkomnar det ukrainska folkets europeiska ambitioner och 
uppmanar därför med kraft Ukrainas politiska ledare och myndigheter att ta vara på 
detta momentum och beslutsamt genomföra den EU-relaterade reformagendan, med 
beaktande av de prioriteringar som kommissionen angav i sitt yttrande om 
Ukrainas ansökan om medlemskap i Europeiska unionen.

16. Europaparlamentet uppmanar Ukrainas myndigheter att otvetydigt visa sin politiska 
beslutsamhet att agera i enlighet med folkets europeiska ambitioner genom att kraftigt 
påskynda utvecklingen med betydande reformer, så att kriterierna för EU-medlemskap 
verkligen uppfylls så snart som möjligt. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av 
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att skydda alla korruptionsbekämpande institutioners oberoende, stärka mediefriheten, 
stärka rättsväsendets effektivitet och ansvarsskyldighet, åtgärda bristerna i de 
brottsbekämpande organens funktion och säkerställa politisk mångfald och 
partimångfald både inom och utanför Ukrainas parlament. 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.

17. Europaparlamentet uppmanar dem som deltar i det kommande toppmötet mellan EU 
och Ukraina att arbeta för att anslutningsförhandlingarna ska inledas och att stödja en 
färdplan som beskriver de kommande stegen för att möjliggöra Ukrainas anslutning till 
EU:s inre marknad, med fokus på att tillhandahålla konkreta fördelar för det 
ukrainska samhället och medborgarna redan från början av processen, på grundval av en 
stegvis strategi. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en djärv och 
ambitiös plan för dessa förhandlingar och för Ukrainas snabba stegvisa integrering i 
EU:s politik och program tillsammans med en färdplan för varje steg i processen. 
Parlamentet efterlyser ett innovativt, kompletterande och flexibelt samspel mellan det 
pågående arbetet med genomförandet av det gällande associeringsavtalet och 
anslutningsförhandlingsprocessen.

18. Europaparlamentet välkomnar Ukrainas betydande framsteg när det gäller 
tillnärmningen till EU:s inre marknad och efterlyser ett snabbt antagande av den 
prioriterade handlingsplanen för ett förbättrat genomförande 2023–2024 av ett 
djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Ukraina. Parlamentet 
efterlyser en förlängning av förordning (EU) 2022/870 om tillfälliga 
handelsliberaliseringsåtgärder3 samt en brådskande översyn av eventuella ytterligare 
åtgärder för liberalisering av transporter.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka den 
strategiska kommunikationen och tillhandahålla relevant information om de ömsesidiga 
fördelarna och möjligheterna med utvidgningen både i Ukraina och i medlemsstaterna i 
syfte att ytterligare öka stödet och förbättra förståelsen för anslutningsprocessen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra synligheten för 
EU:s finansiering och dess konkreta resultat i Ukraina. Parlamentet insisterar på att det 
ukrainska civila samhället och EU spelar en aktiv roll i genomförandet av dessa mål.

20. Europaparlamentet efterlyser ett förstärkt regionalt samarbete och utbyte av erfarenheter 
av reformer mellan partnerländer som eftersträvar antingen närmare samarbete med EU 
eller EU-medlemskap, med utgångspunkt i erfarenheterna från det östliga partnerskapet.

21. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att utöka möjligheterna för 
ukrainska tjänstemän att delta i och följa EU-institutionernas arbete. Parlamentet 
uppmuntrar till bilaterala parlamentariska möten mellan parlamenten i medlemsstaterna 
och i Ukraina. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/870 av den 30 maj 2022 om tillfälliga 
handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt 
associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras 
medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (EUT L 152, 3.6.2022, s. 103).
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erbjuda utbildningsmöjligheter för bland annat Ukrainas ungdomar, tjänstemän och 
diplomater. Parlamentet efterlyser förfaranden för upprättandet av akademin för 
offentlig förvaltning inom det östliga partnerskapet.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta det tionde paketet med 
sanktioner mot Ryssland så snart som möjligt samt att proaktivt lägga fram förslag till 
utvidgning av sanktionerna genom att inkludera nya sektorer och enskilda personer. 
Alla medlemsstater uppmanas med kraft att fortsätta att visa enighet inför 
Rysslands krig mot Ukraina. Parlamentet uppmanar samtliga partner, särskilt 
EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer, att ansluta sig till sanktionspaketen.

23. Europaparlamentet begär att förteckningen över personer och enheter som omfattas av 
sanktionerna utvidgas till att omfatta ryska företag som fortfarande finns på 
EU:s marknader, såsom Lukoil och Rosatom, och de som är inblandade i 
tvångsdeportationer, olagligt fängslande av ryska medborgaraktivister och medlemmar 
av den politiska oppositionen, de olagliga ”omröstningarna” i Luhansk, Cherson, 
Zaporizjzja och Donetsk samt de olagliga ”valen” på Krim och i Sevastopol, liksom alla 
medlemmar av partier i statsduman som innehar ämbeten i valda parlament på alla 
nivåer, även på regional och kommunal nivå, samt medlemmar i ryska medieföretag 
som sprider anti-ukrainsk och krigsfrämjande propaganda. Ukraina uppmanas samtidigt 
med kraft att anta den ukrainska Magnitskijlagen. Parlamentet efterlyser ett förbud mot 
direkt eller indirekt import, förvärv eller överföring av diamanter, i obearbetad eller 
bearbetad form, som kommer från Ryska federationen.

24. Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett omedelbart och fullständigt embargo mot 
import från Ryssland av fossila bränslen och uran, och på att gasledningarna 
Nord Stream 1 och 2 helt ska tas ur bruk, i syfte att stoppa finansieringen av 
Putins krigsmaskin med EU-pengar. Parlamentet begär att de restriktiva åtgärderna mot 
Belarus ska stärkas. Rådet uppmanas med kraft att i samarbete med internationella 
partner sänka pristaket för olja som kommer från eller exporteras från Ryssland.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU:s tillsynsmyndigheter att noggrant 
övervaka medlemsstaternas effektiva och fullständiga genomförande av alla 
EU:s sanktioner och att åtgärda eventuella metoder för kringgående samt att även täppa 
till befintliga kryphål. Parlamentet fördömer de tredjeländer som har hjälpt Ryssland 
och Belarus att kringgå de införda sanktionerna och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att överväga åtgärder mot dessa tredjeländer.

26. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU och dess medlemsstater att skärpa 
den internationella isoleringen av Ryska federationen, även när det gäller 
Rysslands medlemskap i internationella organisationer och organ, att avstå från att hålla 
några formella evenemang på Ryska federationens territorium och att utvisa 
ryska ambassadörer från EU:s huvudstäder och därmed minska de diplomatiska 
förbindelserna med Moskva.
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27. Europaparlamentet fördömer Rysslands olagliga ockupation av det 
ukrainska kärnkraftverket Zaporizjzja och stöder, för att minska risken för en nukleär 
eller radiologisk incident, förslaget om att inrätta ett område för kärnsäkerhet och 
fysiskt skydd runt kärnkraftverket, såsom föreslagits av 
Internationella atomenergiorganet (IAEA).

28. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att arbeta strategiskt och 
proaktivt för att bekämpa hybridhot och förhindra inblandning från Ryssland i politiska, 
valrelaterade och andra demokratiska processer i Ukraina och på andra håll, särskilt 
fientliga handlingar som är avsedda att manipulera den allmänna opinionen och 
undergräva EU-anslutningen. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka 
motståndskraften mot desinformation och skadliga kampanjer som syftar till att 
undergräva demokratiska processer och skapa splittring i Ukraina.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas 
regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa samt Ukrainas president, regering och Verchovna Rada.


