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MEDDELELSE 

OPLYSNINGER 

Kontakt: natparl@consilium.europa.eu 

Tlf./fax: +32.2-281.4271/+32.2-281.4933 

Vedr.: Ukraines ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union 

– Fremsendelse til medlemsstaternes parlamenter 
  

Den 28. februar 2022 indgav Ukraines præsident Ukraines ansøgning om at blive medlem af Den 

Europæiske Union til formanden for Rådet for Den Europæiske Union12. 

Jeg skal herved underrette dig om denne ansøgning. 

 

Generalsekretæren 

 

                                                 
1 Bilag I. Ansøgning (på ukrainsk). 
2 Bilag II. Oversættelse af ansøgningen. 

Offentligt
EUU Alm.del - Bilag 359
Europaudvalget 2021-22
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BILAG II 

 

Ukraines præsident 

Kyiv, den 28. februar 2022 

Kære formand 

Ukraine har hermed som en europæisk stat, der respekterer de værdier, der er nedfældet i 

artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, æren at ansøge om medlemskab af Den 

Europæiske Union i overensstemmelse med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union. 

En fælles erklæring fra de ukrainske statslige myndigheder om Ukraines ansøgning om 

medlemskab af Den Europæiske Union er vedlagt. 

 

Med venlig hilsen 

Volodymyr Zelenskyj 

Emmanuel Macron 

Præsident for Den Franske Republik 

Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union 

Paris 

 

I kopi til: 

Charles Michel 

Det Europæiske Råds formand 

Ursula von der Leyen 

Europa-Kommissionens formand 

Roberta Metsola  

Europa-Parlamentets formand 

Bruxelles 
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Fælles erklæring fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, formanden for Ukraines 

Verkhovna Rada, Ruslan Stefantjuk, og Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal, om 

Ukraines ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union 

Vi, repræsentanter for myndighederne i Ukraine, 

som bekræfter, at Ukraine er en europæisk stat, der deler de europæiske demokratiske værdier, jf. 

artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union af 1992 og traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde af 1957, navnlig respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, 

ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der 

tilhører mindretal, 

som henviser til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union, i henhold til hvilken enhver 

europæisk stat, som respekterer de nævnte værdier, kan ansøge om at blive medlem af Unionen, 

som tager i betragtning, at Ukraine historisk set har været en integreret del af den europæiske 

civilisation, herunder den kristne stat Rus med hovedstad i Kyiv, og at rødderne til de politiske og 

retlige traditioner for demokrati og retsstatsprincippet i Ukraine stammer fra de gamle demokratiske 

bystater, de slaviske folkeforsamlinger (vitje) i middelalderen, Magdeburgloven om selvstyrende 

byer og hetman Pylyp Orlyks forfatning fra 1710, der er skrevet i oplysningstidens ånd, som tager i 

betragtning, at den strategiske kurs mod Ukraines erhvervelse af fuldt medlemskab af Den 

Europæiske Union er defineret og nedfældet i Ukraines forfatning, 

som tager i betragtning, at langt størstedelen af det ukrainske folk utvetydigt støtter den ukrainske 

stats europæiske kurs, 

som understreger, at Ukraine indtager en strategisk vigtig plads på det moderne geopolitiske 

verdenskort mellem på den ene side en fri og menneskeorienteret verden, hvor demokratiske 

værdier og frihed råder, og på den anden side en del af verden, der nu bevæger sig i retning af 

autoritære lederes dominans over mennesker og deres frihedsrettigheder, 

som fremhæver det historiske kritiske øjeblik, som Ukraine og hele den civiliserede verden befinder 

sig i som følge af Den Russiske Føderations krig mod Ukraine på grund af landets europæiske og 

euro-atlantiske udviklingskurs, 

som tager hensyn til de betydelige og dynamiske fremskridt, som Ukraine har gjort med 

gennemførelsen af associeringsaftalen mellem Ukraine og EU og den lovgivningsmæssige 

tilnærmelse af ukrainsk lovgivning til langt størstedelen af EU's retlige normer, 



  

 

CM 2003/22    8 

   DA 
 

som tager hensyn til de mærkbare fremskridt i den økonomiske integration mellem Ukraine og EU 

takket være det vidtgående og brede frihandelsområde, og som noterer sig, at EU har været 

Ukraines vigtigste handelspartner i næsten ti år, og at EU-andelen af statens samlede handel igen 

nåede op på mere end 40 % i 2021, 

 

 

som henviser til, at Ukraine allerede deltager i europæiske processer gennem integration i EU's 

indre markeder, navnlig energimarkedet, og at landet tilslutter sig centrale politiske EU-initiativer, 

navnlig den europæiske grønne pagt, 

som henviser til, at Ukraine var udsat for store lidelser under det kommunistiske og nazistiske 

regime, og at Ukraines bidrag til sejren over nazismen blev anerkendt ved optagelsen af Den 

Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik blandt de stiftende medlemmer af FN i 1945, 

som henviser til, at den historiske beslutning om Ukraines uafhængighed blev proklameret af Den 

Ukrainske Socialistiske Sovjetrepubliks parlament den 19. august 1991 og bekræftet ved en 

folkeafstemning i hele Ukraine den 1. december 1991, hvor flere end 90 % stemte for, 

som henviser til, at det uafhængige Ukraine bekræftede sit engagement i fred i 1994 med landets 

hidtil usete beslutning om at opgive landets atomarsenal, som var verdens tredjestørste, 

som understreger, at Ukraine nu er et pluralistisk demokrati, og at det ukrainske folk demonstrerede 

sin kærlighed til frihed og sit engagement i europæiske værdier, da det satte en stopper for truslen 

mod demokratiet i 2004 med de folkelige protester under den orange revolution og igen i 2013-

2014 med Euromaidandemonstrationerne, der var uden fortilfælde, og som kostede omkring 

hundrede ukrainske patrioter livet under europæisk flag, efter at regeringen havde forsøgt at nægte 

at undertegne associeringsaftalen med EU, 

som henviser til, at den ukrainske nation udviser modstandsdygtighed uden fortilfælde og er og 

bliver forenet og konsolideret i kampen mod den igangværende aggression fra Den Russiske 

Føderations side, der har til formål at nægte Ukraines status som stat, ødelægge Ukraine som en 

uafhængig stat, fratage vores land retten til at vælge sin udenrigspolitiske kurs og "afnazificere 

Ukraine" med det mål at begå folkedrab på det ukrainske folk, 
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på vegne af Ukraine og alle ukrainere, der har kæmpet og fortsat kæmper for en uafhængig, 

integreret og fri europæisk stat, 

på grundlag af den ansøgning om EU-medlemskab, som det ukrainske civilsamfund indgav på 

topmødet i Det Østlige Partnerskab den 21. maj 2015 i Riga: 

indgiver på denne baggrund denne ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union og 

anmoder om, at den behandles efter en særlig procedure. 

Vi er af den faste overbevisning, at den historiske proces med at danne en familie af europæiske 

nationer vil være ufuldstændig, hvis Ukraine forbliver uden for Den Europæiske Union. 

Ukraines europæiske integrations succes vil være et væsentligt bidrag til stabiliteten og sikkerheden 

på det europæiske kontinent og vil få vidtrækkende positive forandringsvirkninger i hele Østeuropa 

og det postsovjetiske område. 

Den vil også bidrage til Europas velstand ved fuldt ud at frigøre den ukrainske økonomis enorme 

potentiale. 

Vi er fuldt ud klar over alle vanskelighederne forbundet med at opfylde kriterierne for medlemskab. 

Vi er overbevist om, at Ukraine, der har betalt en så høj pris for sit europæiske valg og for Europas 

sikkerhed, vil være i stand til at følge denne vej trods hindringerne for at opfylde alle disse kriterier 

med henblik på endeligt at slutte sig til den europæiske familie. 

Vi opfordrer de europæiske samfund og stater, der har demonstreret sammenhold med det ukrainske 

folk under Ruslands igangværende krig ikke kun mod Ukraine, men også mod hele den civiliserede 

verden, til at udvise solidaritet med Ukraine og støtte landets medlemskab af Den Europæiske 

Union. 

Vi opfordrer Den Europæiske Union til straks at indlede den formelle procedure, som vil føre til, at 

Ukraine formelt tildeles status som kandidatland for medlemskab af Den Europæiske Union. 

Ukraines præsident Formand for 

Ukraines 

Verkhovna Rada 

Ukraines premierminister 

   

Volodymyr Zelenskyj Ruslan Stefantjuk Denys Sjmyhal 

 


	Med venlig hilsen
	Volodymyr Zelenskyj
	I kopi til:

