
Avizele Comisiei Europene
cu privire la   
cererile de aderare la UE  
Iunie 2022 

Criterii politice Criterii economice Capacitatea de a-și 
asuma obligațiile 
de membru

Opiniile iau în considerare, de asemenea, eforturile Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova de implementare a obligațiilor care le 
revin în temeiul Acordurilor de Asociere (AA), inclusiv a zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC). Aceste 
acorduri, semnate în 2014, reprezintă cadrul legal pentru apropierea dintre Ucraina, Georgia și Republica Moldova și UE, promovând 
legături politice mai profunde, legături economice mai puternice și respectarea valorilor comune. 

#StrongerTogether

Stabilitatea instituțiilor care 
garantează democrația, 
statul de drept, drepturile 
omului precum și respectul și 
protecția minorităților

O economie de piață 
funcțională și capacitatea 
de a face față concurenței și 
forțelor pieței

Capacitatea de aplicare a 
acquis-ului UE

La 17 iunie 2022, Comisia Europeană și-a prezentat Avizele cu privire la cererile de 
aderare la Uniunea Europeană (UE) depuse Consiliului de către Ucraina, Georgia și Republica 
Moldova. Avizele se bazează pe trei evaluări cheie:

Recomandări

Procesul de aderare rămâne bazat 
pe criterii stabilite si condiții. 
Acest lucru permite oricărei țări 
aflate în proces să progreseze pe 
baza propriilor merite, dar înseamnă 
și că pașii către UE pot fi inversați 
dacă condițiile de bază nu mai sunt 
îndeplinite.

Comisia recomandă ca Ucrainei 
și Republicii Moldova să li se 
acorde statutul de candidat, 
înțelegând că un anumit număr 
de pași urmează a fi întreprinși 
și, pentru Georgia, odată ce un 
anumit număr de priorități va 
fi abordat.

Comisia recomandă 
Consiliului ca Ucrainei, 
Republicii Moldova și 
Georgiei să li se ofere 
perspectiva de a deveni 
membre ale Uniunii 
Europene.

Comisia va monitoriza 
progresul în îndeplinirea 
acestor pași pentru Ucraina 
și Republica Moldova și 
prioritățile pentru Georgia. 
Comisia va raporta cu privire 
la acestea până la sfârșitul 
anului 2022.

Neighbourhood  
& Enlargement
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3 martie 

28 februarie 

7 martie 

8 aprilie 

17 aprilie 

22 aprilie 

12 mai 

2 mai 

10 mai 

11 aprilie 

Ce urmează?
Pe baza avizelor Comisiei cu privire la cele trei 
cereri, statele membre vor decide în unanimitate cu 
privire la următoarele etape. 

13 aprilie

9 mai 

19 aprilie 

17 iunie 

Georgia și Republica Moldova își prezintă 
cererile de aderare la UE 

Ucraina își prezintă cererea de 
aderare la UE 

Consiliul Uniunii Europene solicită Comisiei să 
își prezinte avizul privind Ucraina, Republica 
Moldova & Georgia 

Ucraina primește chestionarul privind 
criteriile politice și economice 

Ucraina trimite răspunsurile la criteriile 
politice și economice

Republica Moldova trimite răspunsurile la 
criteriile politice și economice 

Republica Moldova trimite răspunsurile la 
acquis-ul UE

Georgia trimite răspunsurile la criteriile 
politice și economice 

Georgia trimite răspunsurile la acquis-ul UE

Georgia și Republica Moldova primesc 
chestionarul privind criteriile politice și 
economice 

Ucraina primește chestionarul privind 
acquis-ul UE

Georgia și Republica Moldova primesc 
chestionarul privind acquis-ul UE

Comisia Europeană își adoptă avizele cu privire 
la cererile de aderare la UE

2022  
Date cheie

Ucraina trimite răspunsurile la acquis-ul UE


