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Статус кандидата для України, Республіки Молдова та Грузії  
Резолюція Європейського парламенту від 23 червня 2022 року про статус 
кандидата для України, Республіки Молдова та Грузії (2022/2716 (RSP)) 

Європейський парламент, 

– беручи до уваги свої попередні резолюції щодо України, Республіки Молдова та 
Грузії, 

– беручи до уваги статтю 49 Договору про Європейський Союз (ДЄС), 

– беручи до уваги заявки на членство в ЄС, подані Україною, Республікою Молдова 
та Грузією, 

– беручи до уваги підсумки Європейської ради від 30 травня 2022 року щодо України, 

– беручи до уваги Версальську декларацію від 10 та 11 березня 2022 року, 

– беручи до уваги висновки Комісії від 17 червня 2022 року щодо заявок на членство 
в ЄС, поданих Україною (COM(2022)0407), Республікою Молдова 
(COM(2022)0406) та Грузією (COM(2022)0405), 

– беручи до уваги спільну заяву лідерів своїх фракцій, адресовану главам держав і 
урядів у зв'язку з засіданням Європейської ради 23 і 24 червня 2022 року, 

– беручи до уваги частини 2 і 4 статті 132 Регламенту ЄП, 

A. оскільки Російська Федерація веде неспровоковану, невиправдану та незаконну 
загарбницьку війну проти України з 24 лютого 2022 року; оскільки Україна подала 
заявку на вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року, а Республіка 
Молдова та Грузія — 3 березня 2022 року; 

B. оскільки заявки надходять на тлі російської військової агресії проти України, яка 
була здійснена в безпрецедентних масштабах у новітній європейській історії та 
свідчила про вчинення військових злочинів, які можуть вважатися геноцидом проти 
українського населення, а також на тлі продовження окупації частини територій 
Грузії та Молдови; оскільки Україна захищає європейський порядок безпеки і 
принципи, на яких він побудований, такі як Гельсінський Заключний акт і Паризька 
хартія для нової Європи; 



C. оскільки, згідно зі статтею 49 ДЄС, «будь-яка європейська держава, яка поважає 
цінності, зазначені у статті 2, і зобов’язується їх пропагувати, може подати заявку 
на вступ до Союзу»; 

D. оскільки не існує «прискореної процедури» для набуття членства в ЄС, а вступ 
залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає 
виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження 
реформ і транспозиції правової системи ЄС (acquis); 

E. оскільки Рада ЄС надзвичайно швидко попросила Комісію подати свої висновки 
щодо заявок на членство в ЄС України, Республіки Молдова та Грузії; 

F. оскільки у Версальській декларації від 10 і 11 березня 2022 року зазначено, що 
Європейська рада визнає європейські прагнення та європейський вибір України; 

G. оскільки народи України, Республіки Молдова та Грузії протягом багатьох років 
послідовно демонстрували непохитну підтримку європейського шляху своїх країн, 
визнаючи європейські принципи та цінності; оскільки подібні прагнення жити у 
вільній, суверенній та демократичній країні висловлює більшість громадян Білорусі, 
які виступають проти підтримуваного Росією режиму Лукашенка; 

H. оскільки минулі події показали, що нерозширення спричиняє величезні стратегічні 
витрати і може підірвати безпеку та стабільність на нашому континенті; 

I. оскільки відносини ЄС з Україною, Республікою Молдова та Грузією базуються на 
амбітних Угодах про асоціацію (УА), а також на Поглибленій та всеохоплюючій 
зоні вільної торгівлі (ПВ ЗВТ), створюючи сприятливе середовище для політичної 
асоціації, зближення законодавства та економічної інтеграції, які є ключовими 
елементами майбутнього процесу вступу; оскільки ще треба досягнути повного 
впровадження УА/ПВ ЗВТ; 

J. оскільки Україна, Республіка Молдова та Грузія подали обидві частини анкети-
опитувальника про вступ до ЄС в рекордно короткий час, демонструючи не лише 
їхню велику прихильність цінностям ЄС, а й велику здатність та бажання досягти 
цих цілей; 

K. оскільки 17 червня 2022 року Комісія опублікувала висновки щодо трьох заяв, 
рекомендуючи Раді підтвердити перспективи України, Республіки Молдова та 
Грузії стати державами-членами ЄС; 

L. оскільки у своїх висновках Комісія рекомендувала надати Україні та Республіці 
Молдова статус кандидата за умови проведення певних реформ, наприклад, у 
сферах верховенства права та боротьби з корупцією; оскільки у Грузії Комісія 
рекомендувала надати статус кандидата після того, як будуть виконані зазначені 
пріоритетні завдання; 

M. оскільки надання статусу кандидата стало би потужним посланням надії і 
солідарності громадянам трьох країн і показало би, що Європейський Союз 
сповнений рішучості іти в ногу з сучасними викликами і своїм майбутнім баченням; 

1. схвалює заяви України, Республіки Молдова та Грузії на членство в ЄС як 
вираження європейських прагнень народу та їх бажання жити мирно та безпечно у 
вільних, демократичних та процвітаючих країнах, які підтримують добросусідські 



відносини з усіма європейськими країнами та ще більш тісно співпрацюють з 
державами-членами ЄС; 

2. схвалює офіційну рекомендацію Комісії про надання статусу кандидата в ЄС 
Україні та Республіці Молдова та європейську перспективу Грузії; 

3. закликає глав держав і урядів, які зберуться в якості Європейської ради 23 і 24 
червня 2022 року, негайно надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в 
ЄС, а також надати такий же статус Грузії після того, як її уряд виконає пріоритетні 
завдання, зазначені у висновку Комісії; підкреслює, що глави держав і урядів 
повинні виправдати свою історичну відповідальність і надіслати чіткий політичний 
сигнал; 

4. підкреслює, що надання Європейським Союзом статусу кандидата буде 
прирівнюватися до прояву лідерства, рішучості та далекоглядності в 
сьогоднішньому контексті жорстокої загарбницької війни Росії проти України та 
спроби переосмислення геополітичного середовища і надсилає чіткий політичний 
сигнал, що зазначені країни безповоротно обрали європейський шлях, прийнятий 
їхніми європейськими партнерами, який не повинен бути предметом втручання 
будь-яких третіх сторін; знову наголошує, що ЄС повинен продовжувати 
залишатися надійним партнером і надійним геополітичним гравцем, який відповідає 
своїм власним принципам і цінностям, демонструючи солідарність з тими, хто 
відстоює ті ж самі ідеали; 

5. закликає держави-члени ЄС проявити політичну волю, щоб знову активувати 
процес розширення та виконати свої обіцянки, здійснюючи конкретні позитивні 
кроки у процесах приєднання країн, які прагнуть приєднатися до Союзу та 
заслуговують бути частиною європейської родини; тому наполегливо закликає 
глави держав і урядів ЄС 23 і 24 червня 2022 року дати зелене світло процесу 
розширення Західних Балкан, який наразі заблокований; 

6. нагадує, що для того, щоб зберегти надійність процесу розширення ЄС та 
вивільнити його трансформаційний потенціал, потрібно і далі дотримуватися 
довгострокового зобов’язання перед країнами Західних Балкан, і паралельний шлях 
цих країн має продовжуватися без змін з більшою динамікою на основі заслуг, 
узгодження політичного курсу, солідарності у міжнародних справах та узгоджених 
зобов'язаннях; 

7. наголошує, що вступ до ЄС має відбуватися відповідно до статті 49 ДЄС на основі 
дотримання відповідних процедур та за умови виконання встановлених критеріїв, 
зокрема так званих Копенгагенських критеріїв членства в ЄС, і залишається 
заснованим на заслугах процесом, який вимагає затвердження та впровадження 
відповідних реформ, зокрема у сферах демократії, верховенства права, прав 
людини, ринкової економіки та імплементації правової системи ЄС; 

8. закликає органи влади України, Республіки Молдова та Грузії недвозначно 
продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції своїх 
народів, шляхом досягнення значно більшого прогресу у суттєвих реформах з 
метою якнайшвидшого ефективного виконання критеріїв членства в ЄС;  

9. наголошує на необхідності скористатися досвідом України, Республіки Молдова та 
Грузії при імплементації відповідних УА/ПВЗВТ як основи для майбутнього 



процесу вступу, що дозволить трьом країнам поступово інтегруватися в єдиний 
ринок ЄС та посилити секторальну співпрацю; закликає Комісію та держави-члени 
ЄС підготувати внутрішні структури та надати додаткові ресурси, а також 
збільшити технічну допомогу та політичну підтримку; 

10. визнає, що українці, молдавани та грузини постійно підтримують проєвропейську 
орієнтацію своїх країн і заслуговують жити у вільних, демократичних і 
процвітаючих країнах, які є гордими та відданими членами європейської сім’ї; 
робить висновок, що очікувана Європейська рада може зробити важливий перший 
крок до здійснення законних прагнень народів цих трьох країн; 

11. підтверджує відданість ЄС суверенітету, територіальній цілісності та політичній 
незалежності України, Республіки Молдова та Грузії в межах їхніх міжнародно 
визнаних кордонів і підтримує їх зусилля з повного дотримання цих принципів; у 
зв'язку з цим, підкреслює важливість єдності та солідарності держав-членів ЄС; 

12. закликає Комісію, держави-члени ЄС та заступника Голови Європейської 
комісії / верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних 
справ і політики безпеки оновити політику Східного партнерства, щоб вона могла 
залишатися трансформуючим та значущим інструментом у нинішньому контексті 
російської загарбницької війни проти України, що також загрожує безпеці сусідніх з 
Україною країн і впливає на стабільність у регіоні в цілому; підтверджує 
необхідність регіональної співпраці між країнами Східного партнерства; 

13. закликає Комісію та Раду ЄС налагодити розширений і структурований політичний 
діалог з країнами-кандидатами та потенційними кандидатами з метою сприяння 
подальшій економічній інтеграції та гармонізації законодавства, а також 
поступового включення до роботи та процедур інституцій ЄС, де це доречно; 

14. повторює свій заклик до інституцій ЄС прискорити необхідні кроки для підвищення 
ефективності прийняття рішень ЄС; 

15. підтверджує свою прихильність до розширення, якому немає альтернативи і яке, як 
ніколи, є геостратегічною інвестицією в стабільний, сильний та об’єднаний ЄС; 
твердо переконаний, що перспектива повноправного членства в ЄС для країн, які 
прагнуть стати державами-членами ЄС, відповідає власним політичним, 
економічним і безпековим інтересам Союзу; 

16. доручає Голові Європейського парламенту надіслати цю резолюцію заступнику 
Голові Європейської комісії / верховному представнику Європейського Союзу з 
питань закордонних справ і політики безпеки, Раді ЄС, Європейській комісії, 
урядам і парламентам держав-членів ЄС, президентам, урядам і парламентам 
України, Республіки Молдова, Грузії та країн Західних Балкан. 
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