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Політичні 
критерії 

Економічні 
критерії 

Готовність взяти на 
себе зобов’язання 
щодо членства в ЄС

Єврокомісія враховувала зусилля України, Грузії та Молдови щодо виконання їхніх зобов’язань у рамках Угод про асоціацію 
(УА), включаючи Зону поглибленої та всеохоплюючої вільної торгівлі (DCFTA). Ці угоди, підписані у 2014 році, є правовою 
основою для зближення України, Грузії та Молдови з ЄС, сприяння міцнішим політичним та економічним зв’язкам і повазі до 
спільних цінностей.

#StrongerTogether

Стабільність демократичних 
інституцій, верховенство 
права, права людини, повага 
й  захист меншин

Функціональна ринкова 
економіка та здатність 
впоратися з конкуренцією й 
ринковими силами

Спроможність забезпечити 
дотримання acquis ЄС

17 червня 2022 року Європейська комісія надала свої висновки щодо заявок на членство 
в Європейському Союзі (ЄС), поданих до Ради Україною, Грузією та Республікою Молдова. 
Висновки ґрунтуються на оцінці трьох ключових факторів:

Рекомендації

Процес вступу базується на 
певних критеріях та умовах. 
Будь-яка країна може просуватися 
вперед з урахуванням досягнутого 
прогресу. Але це також означає, 
що країна може повернутись 
на крок назад, якщо перестане 
виконувати основні умови.

Єврокомісія рекомендує надати 
Україні та Молдові статус 
кандидатів – із розумінням, 
що країни мають здійснити 
певні кроки. Грузія повинна 
вирішити низку пріоритетних 
задач, щоб здобути цей статус.

Єврокомісія рекомендує 
Європейській раді надати 
Україні, Молдові та 
Грузії перспективу 
членства у ЄС.

Єврокомісія буде 
відстежувати прогрес у 
здійсненні відповідних 
кроків Україною й 
Молдовою та пріоритетів 
Грузією. Комісія звітуватиме 
про це до кінця 2022 року.

Neighbourhood  
& Enlargement
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3 березня

28 лютого

7 березня

8 квітня

17 квітня

22 квітня

12 травня

2 травня

10 травня

11 квітня

Що далі?
Держави-члени ЄС одноголосно ухвалять рішення 
щодо наступних кроків на основі висновків 
Єврокомісії.

13 квітня

9 травня

19 квітня

17 червня

Грузія та Молдова подають заявки 
на вступ до ЄС

Україна подає заявку на 
вступ до ЄС

Рада ЄС просить Єврокомісію надати висновки 
щодо заявок України, Молдови та Грузії

Україна отримує анкету щодо 
політичних та економічних критеріїв

Україна надсилає відповіді щодо 
політичних та економічних критеріїв

Молдова надсилає відповіді щодо 
політичних та економічних критеріїв

Молдова надсилає відповіді щодо acquis ЄС

Грузія надсилає відповіді щодо політичних 
та економічних критеріїв

Грузія надсилає відповіді щодо acquis ЄС

Грузія та Молдова отримують анкети 
щодо політичних та економічних критеріїв

Україна отримує анкету щодо acquis ЄС

Грузія та Молдова отримують анкети 
щодо acquis ЄС

Європейська комісія ухвалює висновки щодо 
заявок на вступ до ЄС

2022  
Ключові 

дати

Україна надсилає відповіді щодо acquis ЄС


