DECLARAȚIE COMUNĂ
A
PARLAMENTULUI GEORGIEI, PARLAMENTULUI REPUBLICII
MOLDOVA,
RADEI SUPREME A UCRAINEI
3 iulie 2017
Recunoscînd importanța Parteneriatului Estic (PE) ca mecanism eficient și puternic de
promovare a democrației, a statului de drept și a dezvoltării economice durabile în
cele trei țări ale Parteneriatului Estic (PE) care au semnat Acorduri de Asociere (AA)
cu UE – Georgia, Republica Moldova și Ucraina;
Reiterînd aspirațiile europene ale națiunilor noastre și subliniind obiectivul politic de a
ne ajuta reciproc pe calea integrării europene;
Reiterînd angajamentul nostru față de valorile comune ale demnității umane, libertății,
democrației, egalității și ale statului de drept;
Reafirmînd că punerea în aplicare a Acordurilor de Asociere / Acordurilor de Liber
Schimb Aprofundat și Cuprinzător constituie un angajament esențial al tuturor celor
trei parteneri asociați și recunoscînd că procesul de aproximare creează condiții
favorabile pentru integrarea funcțională a Georgiei, Republicii Moldova și a Ucrainei
în UE;
Considerînd că UE are ambiția de a fi un partener solid și credibil pentru vecinii săi
imediați de la est, ținînd cont de provocările geopolitice cu care se confruntă Georgia,
Republica Moldova și Ucraina, inclusiv puterea rusă de natură coercitivă și
necoercitivă; avînd astfel convingerea că Declarația care va urma Summitului PE din
2017 va exprima sprijinul clar pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei,
Republicii Moldova și a Ucrainei, precum și va susține opțiunea și agenda europeană a
țărilor noastre;
Evocînd Rezoluția Parlamentului European privind punerea în aplicare a Acordurilor
de Asociere / Acordurilor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Georgia,
Republica Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP)), care stipulează că „Acordurile de
Asociere nu constituie obiectivul final în relațiile dintre UE și Georgia, Republica
Moldova și Ucraina …” și că „…în conformitate cu Articolul 49 din Tratatul privind
Uniunea Europeană, Georgia, Republica Moldova și Ucraina au o perspectivă
europeană și pot candida pentru a deveni membre ale Uniunii Europene, cu condiția

respectării criteriilor de la Copenhaga și a principiilor democrației, libertăților
fundamentale și drepturilor omului și ale minorităților și garantării statului de drept;”
Evocînd preambulurile Acordurilor de Asociere dintre UE și Republica Moldova,
Ucraina și Georgia, care afirmă că toate cele trei țări sînt „state europene” și „le
recunosc” „aspirațiile europene”;
Subliniind necesitatea de a reflecta scopurile ambițioase ale Acordurilor de Asociere
în programele UE de cooperare și încurajînd Comisia să-și sporească în continuare
asistența inclusiv prin susținerea participării Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei
în programele comunitare și ale Agențiilor UE;
Avînd încrederea că promovarea democrației, stabilității și dezvoltării durabile la
frontiera de est a UE constituie cea mai bună cale de asigurare a păcii și securității în
Europa;
Noi, Parlamentele Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei îndemnăm
Parlamentul European să adopte o Rezoluție înainte de Summitul PE, exprimînd
sprijinul politic și reafirmînd apelul adresat Consiliului European pentru deschiderea
perspectivei de aderare privind cele trei țări asociate în conformitate cu Articolul 49 al
Tratatului Uniunii Europene.
Avînd în vedere acest mesaj ambițios care privește în viitor, Declarația Summitului
PE va lansa un semnal puternic în situația geopolitică actuală tensionată și va deveni
un instrument de inspirație pentru accelerarea progreselor și transformărilor
democratice de mai departe în cele trei țări partenere asociate ale UE.
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