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Քաղաքական 
չափորոշիչ

Տնտեսական 
չափորոշիչ

Անդամակցության 
պարտավորությունները 
ստանձնելու 
ունակություն

#StrongerTogether

Ժողովրդավարությունը, 
օրենքի գերակայությունը, 
մարդու իրավունքները և 
փոքրամասնությունների 
հարգանքն ու պաշտպանությունը 
երաշխավորող հաստատությունների 
կայունություն

Գործող շուկայական 
տնտեսություն և մրցակցության 
ու շուկայի դերակատարների 
հետ կապված հարցերին 
դիմակայելու կարողություն

ԵՄ օրենսդրությանը հետևելու 
ունակություն

2022 թվականի հունիսի 17-ին Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է իր կարծիքները 
Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի կողմից Խորհրդին ներկայացված Եվրոպական 
միությանն (ԵՄ) անդամակցության դիմումների վերաբերյալ: Կարծիքները հիմնված են երեք 
հիմնական գնահատականների վրա.

Առաջարկություններ

Անդամակցության գործընթացը 
շարունակում է հիմնված լինել 
սահմանված չափանիշների 
և պայմանների վրա։ Սա 
գործընթացում ներգրավված 
ցանկացած երկրի թույլ է տալիս 
առաջընթաց գրանցել սեփական 
արժանիքների հիման վրա, բայց նաև 
նշանակում է, որ հիմնարար պայմանների 
չկատարման դեպքում դեպի ԵՄ 
ճանապարհը կարող է ընդհատվել։

Հանձնաժողովը Խորհրդին 
առաջարկում է Եվրոպական 
միության անդամ դառնալու 
հնարավորություն տալ 
Ուկրաինային, Մոլդովային 
և Վրաստանին։

Հանձնաժողովն առաջարկում է 
Ուկրաինային և Մոլդովային 
տալ թեկնածուի կարգավիճակ՝ 
հաշվի առնելով որոշակի 
քանակությամբ քայլերի 
ձեռնարկման հանգամանքը, իսկ 
Վրաստանին նույն կարգավիճակը 
տալ, երբ կլուծվեն որոշակի 
առաջնահերթությունների հետ 
կապված խնդիրները:

Հանձնաժողովը կհետևի 
Ուկրաինայի և Մոլդովայի 
կողմից վերոնշյալ քայլերի, 
իսկ Վրաստանի կողմից՝ 
առաջնահերթությունների 
կատարման ընթացքին: 
Հանձնաժողովը դրանց մասին 
հաշվետվություն կներկայացնի 
մինչև 2022 թվականի տարեվերջ։

Կարծիքներում նաև հաշվի են առնված Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի ջանքերը Ասոցացման համաձայնագրերով (ԱԱ)՝ 
ներառյալ Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտիների (ԽՀԱԱԳ) ներքո ստանձնած պարտավորությունները կատարելու 
հարցում։ 2014 թվականին ստորագրված այս համաձայնագրերն այն իրավական հիմքն են, որի վրա կառուցվել է Ուկրաինայի, Վրաստանի 
և Մոլդովայի ու ԵՄ-ի միջև մերձեցումը և որը նպաստել է կողմերի քաղաքական և տնտեսական կապերի խորացմանն ու ընդհանուր 
արժեքների հարգմանը:

Neighbourhood  
& Enlargement
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Ի՞նչ է սպասվում հաջորդիվ
Հիմք ընդունելով երեք դիմումների վերաբերյալ 
Հանձնաժողովի կարծիքները՝ անդամ պետությունները 
միաձայն որոշում կկայացնեն հետագա քայլերի վերաբերյալ։
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Վրաստանը և Մոլդովան ներկայացնում են ԵՄ-ին 
անդամակցության իրենց դիմումները

Ուկրաինան ներկայացնում է ԵՄ-ին անդամակցության 
իր դիմումը

Եվրոպական միության Խորհուրդը Հանձնաժողովին խնդրում 
է ներկայացնել Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի 
դիմումների վերաբերյալ իր կարծիքը

Ուկրաինան ստանում է քաղաքական և 
տնտեսական չափանիշների հարցաշարը

Ուկրաինան ուղարկում է քաղաքական և 
տնտեսական չափանիշների հարցաշարի 
պատասխանները

Մոլդովան ուղարկում է քաղաքական և տնտեսական 
չափանիշների հարցաշարի պատասխանները

Մոլդովան ուղարկում է ԵՄ օրենսդրության մասին 
հարցաշարի պատասխանները

Վրաստանը ուղարկում է քաղաքական և տնտեսական 
չափանիշների հարցաշարի պատասխանները

Վրաստանը ուղարկում է ԵՄ օրենսդրության մասին 
հարցաշարի պատասխանները

Վրաստանը և Մոլդովան ստանում են 
քաղաքական և տնտեսական չափանիշների 
հարցաշարը

Ուկրաինան ստանում է ԵՄ օրենսդրության 
մասին հարցաշարը

Վրաստանը և Մոլդովան ստանում են ԵՄ 
օրենսդրության մասին հարցաշարը 

Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացնում է ԵՄ 
անդամակցության դիմումների վերաբերյալ իր 
կարծիքները

2022  
Կարևոր 

ամսաթվեր

Ուկրաինան ուղարկում է ԵՄ օրենսդրության մասին 
հարցաշարի պատասխանները


