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NOTA 
van: het secretariaat-generaal van de Raad 
aan: de delegaties 
Betreft: Bijeenkomst van de Europese Raad (23 en 24 juni 2022) 

– Conclusies 
  

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde 

bijeenkomst heeft aangenomen. 
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I. EUROPA IN RUIMERE ZIN 

1. De Europese Raad hield een strategische bespreking over de betrekkingen van de 

Europese Unie met haar partners in Europa. Hij besprak het voorstel voor het opzetten 

van een Europese politieke gemeenschap. 

Wat, wie en hoe? 

Doel is een platform voor politieke coördinatie ter beschikking te stellen voor Europese 

landen op het hele continent. Het zou alle Europese landen kunnen betreffen waarmee 

wij nauwe betrekkingen onderhouden. 

Het doel zou zijn politieke dialoog en samenwerking te bevorderen met het oog op het 

behandelen van aangelegenheden van gemeenschappelijk belang, teneinde te zorgen 

voor meer veiligheid, stabiliteit en welvaart op het Europese continent. 

2. Een dergelijk kader zal het bestaande beleid en de bestaande instrumenten van de EU, 

met name inzake uitbreiding, niet vervangen en zal de beslissingsautonomie van de 

Europese Unie volledig eerbiedigen. 

3. Voortbouwend op deze eerste gedachtewisseling zal de Europese Raad op deze kwestie 

terugkomen. 

II. OEKRAÏNE 

4. De Europese Raad besprak de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne in zijn 

verschillende dimensies. De Europese Raad herhaalt dat hij volledig achter Oekraïne 

staat en dat de Europese Unie de algehele economische, militaire, sociale en financiële 

veerkracht van Oekraïne krachtig zal blijven ondersteunen, onder meer met humanitaire 

hulp. 
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5. De Europese Raad veroordeelt de willekeurige aanvallen op burgers en civiele 

infrastructuur door Rusland met klem, en dringt er bij Rusland op aan al zijn troepen 

en militair materieel onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug te trekken uit het 

gehele grondgebied van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen. 

Het internationaal humanitair recht, onder meer inzake de behandeling van 

krijgsgevangenen, moet worden geëerbiedigd. Oekraïners, met name kinderen, die 

onder dwang naar Rusland zijn overgebracht, moet onmiddellijk worden toegestaan 

veilig terug te keren. Rusland, Belarus en alle verantwoordelijken voor oorlogs-

misdrijven en de andere zeer ernstige strafbare feiten, zullen overeenkomstig het 

internationaal recht ter verantwoording worden geroepen voor hun daden. 

De aanneming van het zesde pakket EU-sancties verhoogt verder de druk op Rusland 

om een einde te maken aan zijn oorlog tegen Oekraïne. Er zal worden voortgewerkt aan 

sancties, onder meer om de uitvoering ervan te versterken en omzeiling te voorkomen. 

De Europese Raad roept alle landen, met name de kandidaat-lidstaten, ertoe op om zich 

bij de EU-sancties aan te sluiten. Er moet nu snel de laatste hand worden gelegd aan het 

besluit van de Raad betreffende de toevoeging van schending van beperkende 

maatregelen van de Unie aan de lijst van EU-misdrijven. 

6. De Europese Unie blijft vastbesloten verdere militaire steun te verlenen om Oekraïne te 

helpen zijn inherente recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie uit te oefenen 

en zijn territoriale integriteit en soevereiniteit te verdedigen. In dit verband roept de 

Europese Raad de Raad ertoe op snel werk te maken van het verder opvoeren van de 

militaire steun. 

7. De Europese Raad neemt er nota van dat de Commissie spoedig een voorstel zal 

indienen om Oekraïne in 2022 tot 9 miljard EUR aan nieuwe buitengewone 

macrofinanciële bijstand te verstrekken. Hij roept de Commissie ertoe op spoedig haar 

voorstellen inzake EU-steun voor de wederopbouw van Oekraïne in te dienen, in 

overleg met internationale partners, organisaties en deskundigen. 
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8. Rusland is, door voedsel als wapen in te zetten in zijn oorlog tegen Oekraïne, als enige 

verantwoordelijk voor de mondiale voedselzekerheidscrisis die het daardoor heeft 

teweeggebracht. De Europese Raad dringt er bij Rusland op aan om er onmiddellijk mee 

op te houden landbouwvoorzieningen als doelwit te nemen en graan weg te halen, en 

om de blokkade van de Zwarte Zee, en met name van de haven van Odessa, op te heffen 

teneinde de uitvoer van graan en commerciële scheepvaartactiviteiten weer mogelijk te 

maken. De Europese Raad steunt de inspanningen die de secretaris-generaal van de 

Verenigde Naties te dien einde levert. De Europese Raad benadrukt dat de EU-sancties 

tegen Rusland het vrije verkeer van landbouwproducten en levensmiddelen en het 

verstrekken van humanitaire hulp mogelijk maken. 

9. De Europese Raad betuigt zijn krachtige steun voor de inspanningen ten behoeve van de 

solidariteitscorridors die de uitvoer van levensmiddelen uit Oekraïne via verschillende 

routes over land en via EU-havens moeten faciliteren. Hij roept de Commissie en de 

lidstaten ertoe op om, voortbouwend op met name het FARM-initiatief en initiatieven 

van de VN en de G7, hun inspanningen op te voeren teneinde: 

1) de ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het heroriënteren, waar nodig, van hun 

toeleveringsketens; 

2) vaart te zetten achter de uitvoering van de relevante vlaggenschipinitiatieven van 

Team Europa die tijdens de recente top van de Europese Unie en de Afrikaanse 

Unie zijn overeengekomen en die gericht zijn op de ontwikkeling van een 

duurzame voedselproductie en op de versterking van de landbouwproductiviteit, 

onder meer wat betreft eiwitrijke gewassen, en van de capaciteit van de agro-

industrie op het Afrikaanse continent; en 

3) samen met internationale partners te werken aan initiatieven ter ondersteuning 

van de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor productiemiddelen in 

ontwikkelingslanden, met name duurzame meststoffen. 
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III. LIDMAATSCHAPSVERZOEKEN VAN OEKRAÏNE, DE REPUBLIEK MOLDAVIË 

EN GEORGIË 

10. De Europese Raad erkent het Europees perspectief van Oekraïne, de Republiek 

Moldavië en Georgië. De toekomst van deze landen en hun burgers ligt in de Europese 

Unie. 

11. De Europese Raad heeft besloten Oekraïne en de Republiek Moldavië de status van 

kandidaat-lidstaat toe te kennen. 

12. De Commissie wordt verzocht in het kader van haar periodieke uitbreidingspakket aan 

de Raad verslag uit te brengen over de vervulling van de voorwaarden die worden 

gesteld in de adviezen van de Commissie over de respectieve lidmaatschapsverzoeken. 

De Raad zal een besluit nemen over verdere stappen zodra al deze voorwaarden 

volledig zijn vervuld. 

13. De Europese Raad is bereid Georgië de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen zodra 

de in het advies van de Commissie over het lidmaatschapsverzoek van Georgië 

genoemde prioriteiten zijn aangepakt. 

14. Hoe ieder land vordert op weg naar de Europese Unie, zal afhangen van zijn verdiensten 

inzake het voldoen aan de criteria van Kopenhagen, waarbij rekening wordt gehouden 

met het vermogen van de EU om nieuwe leden op te nemen. 

IV. WESTELIJKE BALKAN 

15. De Europese Unie spreekt haar volledige en ondubbelzinnige steun uit voor het 

perspectief voor EU-lidmaatschap van de Westelijke Balkan en roept op tot versnelling 

van het toetredingsproces. 
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16. De Europese Raad verzoekt de Commissie, de hoge vertegenwoordiger en de Raad 

de geleidelijke integratie tussen de Europese Unie en de regio reeds tijdens het 

uitbreidingsproces zelf, op omkeerbare wijze en op basis van verdienste verder te doen 

vorderen, voortbouwend op de herziene methode. 

17. De Europese Raad herinnert aan het belang van hervormingen, met name op het gebied 

van de rechtsstaat en in het bijzonder inzake de onafhankelijkheid en werking van de 

rechterlijke macht en de bestrijding van corruptie. Hij roept de partners er tevens toe op 

de rechten en de gelijke behandeling van personen die tot minderheden behoren, te 

waarborgen. 

18. De Europese Raad werd geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen met 

betrekking tot de besprekingen tussen Bulgarije en Noord-Macedonië. Hij roept op 

tot een snelle oplossing van de laatste resterende kwesties zodat toetredings-

onderhandelingen onverwijld van start kunnen gaan. 

19. De Europese Raad herhaalt dat er dringend concrete vooruitgang moet worden geboekt 

bij het oplossen van resterende bilaterale en regionale geschillen, met name in de 

dialoog tussen Belgrado en Pristina over de normalisering van de betrekkingen tussen 

Servië en Kosovo*. 

20. De Europese Raad is ingenomen met het door de leiders van Bosnië en Herzegovina op 

12 juni 2022 in Brussel bereikte politieke akkoord, dat nodig is voor de stabiliteit en de 

volledige werking van het land en om tegemoet te komen aan de aspiraties van de 

bevolking. Hij roept alle politieke leiders in Bosnië en Herzegovina ertoe op snel de 

toezeggingen in het akkoord uit te voeren en de hervormingen van de grondwet en de 

kieswetgeving met spoed te voltooien, zodat het land beslissende vorderingen kan 

maken op zijn Europees traject, in lijn met het advies van de Commissie. 

                                                 
* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in 

overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN‑Veiligheidsraad en het advies van 
het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. 
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21. De Europese Raad is bereid om Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat 

toe te kennen, en hiertoe verzoekt hij de Commissie om onverwijld verslag aan de Raad 

uit te brengen over de uitvoering van de in haar advies uiteengezette 14 kernprioriteiten, 

met bijzondere aandacht voor de kernprioriteiten die een substantiële reeks 

hervormingen omvatten, opdat de Europese Raad hierover een besluit kan nemen. 

V. ECONOMISCHE VRAAGSTUKKEN 

22. De Europese Raad hecht in het algemeen zijn goedkeuring aan de door de Raad 

besproken geïntegreerde landspecifieke aanbevelingen, zodat het Europees Semester 

2022 kan worden afgerond. 

23. De Europese Raad is verheugd dat Kroatië aan alle convergentiecriteria van het Verdrag 

voldoet. Hij onderschrijft het voorstel van de Commissie betreffende de aanneming van 

de euro door Kroatië op 1 januari 2023 en verzoekt de Raad de desbetreffende 

Commissievoorstellen spoedig aan te nemen. 

24. Herinnerend aan de Verklaring van Versailles en aan zijn conclusies van 21 en 

22 oktober 2021, 24 en 25 maart 2022 en 30 en 31 mei 2022 herhaalt de Europese Raad 

zijn verzoek aan de Commissie om samen met onze internationale partners na te gaan 

hoe de stijgende energieprijzen kunnen worden beteugeld, en onder meer de 

haalbaarheid van eventuele invoering van tijdelijke plafonds op invoerprijzen te 

onderzoeken. 

25. Gezien het feit dat Rusland gas als wapen gebruikt, verzoekt de Europese Raad de 

Commissie dringend haar inspanningen voort te zetten om de energievoorziening tegen 

betaalbare prijzen veilig te stellen. 

26. De Europese Raad verzoekt de Raad om samen met de Commissie alle passende 

maatregelen te nemen om te zorgen voor nauwere coördinatie op energiegebied tussen 

de lidstaten. 
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VI. CONFERENTIE OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA 

27. De Europese Raad neemt nota van de voorstellen in het verslag over het resultaat van de 

Conferentie, dat aan de drie covoorzitters is voorgelegd. De Conferentie was een unieke 

gelegenheid tot samenwerking met de Europese burgers. 

28. De instellingen moeten voor een effectieve follow-up van dit verslag zorgen, binnen 

hun eigen bevoegdheidsgebieden en in overeenstemming met de Verdragen. De 

Europese Raad neemt er nota van dat in dit verband reeds werk is verricht. 

29. Hij wijst er nogmaals op dat de burgers moeten worden geïnformeerd over de follow-up 

van de in het verslag gedane voorstellen. 

VII. EXTERNE BETREKKINGEN 

Oostelijk Middellandse Zeegebied 

30. De Europese Raad uitte zijn diepe bezorgdheid over herhaalde acties en verklaringen 

van Turkije uit het recente verleden. Turkije moet de soevereiniteit en de territoriale 

integriteit van alle EU-lidstaten eerbiedigen. Onder verwijzing naar zijn eerdere 

conclusies en de verklaring van 25 maart 2021 verwacht de Europese Raad van Turkije 

dat het het internationaal recht volledig in acht neemt, de spanningen de-escaleert in het 

belang van de regionale stabiliteit in het oostelijk Middellandse Zeegebied, en op 

duurzame wijze betrekkingen van goed nabuurschap bevordert. 

Belarus 

31. De Europese Raad onderstreept het democratische recht van het Belarussische volk op 

nieuwe, vrije en eerlijke verkiezingen. Hij roept de Belarussische autoriteiten ertoe op 

de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat te eerbiedigen, een einde te maken 

aan de repressie en de politieke gevangenen vrij te laten. 
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