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Projekt oświadczenia 

 

POPARCIE DLA DALSZEJ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

GRUZJI, MOŁDAWII I UKRAINY 

 

 

Przewodniczący komisji do spraw europejskich 

parlamentów narodowych Estonii, Łotwy, Litwy i Polski 

Wyrażając niezachwiane poparcie dla obranej przez Gruzję, Mołdawię i Ukrainę 

europejskiej drogi,  

Zdecydowanie popierając suwerenność tych państw oraz ich integralność terytorialną 

w ramach międzynarodowo uznanych granic,  

podkreślając, że jedyną gwarancją stabilności i bezpieczeństwa tych państw oraz całej 

Europy w perspektywie długoterminowej jest wzmacnianie demokracji, państwa prawnego, 

poszanowania praw człowieka, gospodarki rynkowej i dobrego zarządzania w regionie. 

 

Jednocześnie 

będąc w pełni świadomymi nieustannej presji wywieranej przez Rosję – w ramach przyjętych 

przez nią polityk – w  formie różnych nacisków politycznych, gospodarczych i wojskowych 

mających na celu uniemożliwienie tym państwom podejmowania niezależnych decyzji 

o kierunkach integracji europejskiej;  

 

Zachęcają Gruzję, Mołdawię i Ukrainę do dalszego zacieśniania stosunków z Unią 

Europejską poprzez rygorystyczne wdrażanie niezbędnych reform, które przyczynią się do 

stworzenia korzystnego otoczenia dla tego procesu i przysporzą wymiernych korzyści ich 

obywatelom; 

 

Wyrażają opinię, że układy o stowarzyszeniu, w tym pogłębione i kompleksowe umowy 

o wolnym handlu, zawarte z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą stanowią ważny krok na drodze do 

realizowania europejskich aspiracji tych państw i najskuteczniejszy instrument wzmacniania 

ich stabilności politycznej i gospodarczej oraz zwiększania odporności na zagrożenia 

zewnętrzne; a zatem z zadowoleniem przyjmują poczynione w tym obszarze postępy 

świadczące o determinacji stowarzyszonych państw partnerskich w dążeniu do ściślejszej 

integracji z Unią Europejską;  

Z zadowoleniem przyjmują postępy poczynione przez Gruzję i Ukrainę w zakresie 

liberalizacji przepisów wizowych oraz zachęcają Komisję Europejską do bezzwłocznego 

przedstawienia wniosku ustawodawczego, który utoruje drogę dla pełnej liberalizacji 

przepisów wizowych z Gruzją i Ukrainą; 

 

Wyrażają szczerą nadzieję, że Mołdawia i jej nowy rząd odzyskają zaufanie społeczeństwa 

i zapewnią niezachwianą stabilność polityczną w kraju, który opiera się na europejskich 

wartościach, oraz wzywają Mołdawię do przyspieszenia długofalowego wdrażania 

niezbędnych reform w sposób konstruktywny i efektywny; 
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Podkreślają, że unijna polityka rozszerzenia powinna nadal opierać się na rozwiązaniach 

dostosowanych do poszczególnych państw, a każde państwo partnerskie powinno podążać 

w kierunku dalszej integracji europejskiej zgodnie ze swoimi osiągnięciami i poczynionymi 

postępami. 


