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AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE

az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az 
Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti partnerségre vonatkozó 
ajánlása, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként
(2019/2209(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3. és 8. cikkére és V. címére, 
különösen 21., 22., 36. és 37. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) ötödik részére,

– tekintettel a keleti partnerségnek az Unió és hat keleti partnere – Azerbajdzsán, 
Belarusz, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna – közös erőfeszítéseként 
Prágában, 2009. május 7-én történt létrehozására,

– tekintettel a keleti partnerség 2011. évi varsói, 2013. évi vilniusi és 2017. évi rigai 
csúcstalálkozóján tett együttes nyilatkozatokra,

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és 
tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásra1, az Európai Unió, az 
Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság 
közötti társulási megállapodásra2, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, 
másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásra3, kiterjedően a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi térségekre,

– tekintettel az Euronest Parlamenti Közgyűlés, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság, a keleti partnerség civil társadalmi fóruma, a Régiók Bizottsága, továbbá a 
keleti partnerség helyi és regionális önkormányzatainak konferenciájának (CORLEAP) 
ajánlásaira és tevékenységeire,

– tekintettel a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) [...]-ról/ről szóló 
közleményeire,

– tekintettel a Külügyek Tanácsának az európai szomszédságpolitikáról és a keleti 
partnerségről szóló következtetéseire,

– tekintettel az örmény népirtás századik évfordulójáról szóló 2015. április 15-i4, az 
európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló 2015. július 9-i5, a Grúziával, 
Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásokról / mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térségekről szóló 2016. január 21-i6, a harmadik felek által kifejtett 
EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló 
2016. november 23-i7, a keleti partnerség államaiban a nők jogairól szóló 2016. 

1 HL L 261., 2014.8.30., 4. o.
2 HL L 260., 2014.8.30., 4. o.
3 HL L 161., 2014.5.29., 3. o.
HL C 328., 2016.9.6., 2. o.
HL C 265., 2017.8.11., 110. o.
HL C 11., 2018.1.12., 82. o.
HL C 224., 2018.6.27., 58. o.
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december 13-i8, a Belaruszról szóló 2018. április 19-i9, a „Grúzia megszállt területei az 
orosz invázió után 10 évvel” című 2018. június 14-i10, az egyrészről az Európai Unió, az 
Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság 
közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő 
megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről szóló 2018. július 4-i11, a 
médiaszabadság belaruszi helyzetének romlásáról, nevezetesen a Charter 97 ügyről 
szóló 2018. október 4-i12, az EU és Moldova közötti társulási megállapodás 
végrehajtásáról szóló 2018. november 14-i13, az EU és Grúzia közötti társulási 
megállapodás végrehajtásáról szóló 2018. november 14-i14 és az EU és Ukrajna közötti 
társulási megállapodás végrehajtásáról szóló 2018. december 12-i állásfoglalására15, 

– tekintettel a 2017. novemberi csúcstalálkozó előkészítéseként a Tanácshoz, a 
Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett, a keleti partnerségről szóló 2017. november 
15-i16, továbbá a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU–Azerbajdzsán átfogó 
megállapodásról folyó tárgyalásokra vonatkozó 2018. július 4-i intézett ajánlásaira17,

– tekintettel eljárási szabályzata 118. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a keleti partnerség alapja Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, 
Örményország, Ukrajna és az Európai Unió közös elkötelezettsége kapcsolataik 
elmélyítése, valamint a nemzetközi jog és az alapvető értékek, ezen belül a demokrácia, 
az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása, a jogállamiság, az 
igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága, valamint a szociális piacgazdaság, a 
fenntartható fejlődés és a jó kormányzás iránt;

B. mivel az EU és a keleti partnerségben részt vevő valamennyi ország közötti 
együttműködés csak annyiban lehet sikeres és fenntartható, amennyiben az említett 
értékeket és elveket tiszteletben tartják;

C. mivel a keleti partnerség egyes országai az EU-val való szorosabb politikai, humán és 
gazdasági integráció kiépítése mellett döntöttek és ambiciózus – mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térségekre is kiterjedő – társulási megállapodásokat kötöttek, 
illetve vízummentességi rendszereket vezettek be;

D. mivel az együttműködés és az integráció még fejlettebb formái is bevezethetők, feltéve 
ha időben és fenntartható módon átfogó reformokat hajtanak végre;

HL C 238., 2018.7.6., 42. o.
HL C 390., 2019.11.18., 100. o.
HL C 28., 2020.1.27., 97. o.
Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0284.
Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0375.
Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0458.
Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0457.
Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0518.
HL C 356., 2018.10.4., 130. o.
Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0294.
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E. mivel az EU kelet-európai partnereinek függetlenségét, szuverenitását és területi 
integritását továbbra is megoldatlan regionális konfliktusok fenyegetik;

F. mivel az Európai Parlament elutasítja az erőszak használatát vagy az erőszakkal való 
fenyegetést a konfliktusok megoldása érdekében, valamint osztja az EU 
elkötelezettségét a keleti partnerség valamennyi országának a nemzetközileg elismert 
határaikon belüli szuverenitása, területi integritása és politikai függetlensége iránt, a 
nemzetközi joggal, normákkal és elvekkel összhangban;

1. a következő ajánlásokat fogalmazza meg a Tanács, a Bizottság és a Bizottság 
alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felé:

a) ismerjék el és törekedjenek a keleti partnerség politikájának folyamatos 
átalakító hatására annak érdekében, hogy politikai, társadalmi, gazdasági és 
jogi változások történjenek a három társult partnerországban;

b) ismerjék el, hogy azok az országok, amelyek átfogó reformokat hajtanak végre 
és lépéseket tesznek az EUSZ 49. cikkében foglalt kritériumok teljesítése 
érdekében, fokozatos integráción keresztül jogosultak lehetnek az uniós 
tagságra;

c) fogadják el a keleti partnerség következő évtizedének továbbfejlesztett és 
jövőorientált jövőképét tartós és visszafordíthatatlan eredmények biztosítása és 
az EU és keleti partnerség együttműködésének elmélyítése érdekében; 

d) tartsák fenn a keleti partnerség befogadó jellegét azáltal, hogy az hajtóerő 
legyen el a jobb demokratikus elszámoltathatóság, a jobb gazdasági irányítás, a 
polgárok jogainak erősítése és a környezeti fenntarthatóság érdekében; 

e) kezdjék el egy olyan közös gazdasági térség létrehozásának folyamatát, amely 
elősegíti az EU-val való mélyebb politikai és gazdasági integrációt;

f) dolgozzanak ki további intézkedéseket a mélyebb integráció érdekében, 
például kiválasztott uniós ügynökségekben, EU-n belüli programokban és 
kezdeményezésekben, a meglévő feltételek maradéktalan tiszteletben tartása és 
a „többért több” elv alapján;

g) nyújtsanak nagyobb pénzügyi támogatást, többek között a jelenleg jogalkotási 
tárgyalások alatt álló külső pénzügyi eszközökkel összefüggésben; az ilyen 
támogatást az egyes partnerek egyedi igényeihez kell igazítani, és a keleti 
partnerségi program keretében végzett tevékenységek végrehajtására kell 
felhasználni;

h) biztosítsák, hogy a 2020. júniusi csúcstalálkozó következtetései megerősített 
uniós kötelezettségvállalásokat, valamint a keleti partnerség országai által tett, 
saját teljesítésükre vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazzanak;

Strukturált párbeszéd, államépítés és demokratikus elszámoltathatóság
i) ismerjék el a keleti partnerség fejlettebb országainak társult partnerségi 

státuszát, nevezetesen a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekre 
kiterjedő társulási megállapodások aláírói esetében, annak érdekében, hogy 
kielégítsék a politikai párbeszéd, a további gazdasági együttműködés és a 
jogalkotási harmonizáció további lehetőségeivel kapcsolatos kölcsönös igényt; 
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j) folytassák az államépítést és az intézmények megerősítését azáltal, hogy 
elsősorban és főként a társult partnerek rendelkezésére bocsát az Ukrajnát 
támogató csoport eszközeihez hasonló eszközöket; az erős, független és 
hatékony intézmények mind központi, mind helyi szinten kulcsfontosságúak a 
demokratikus elszámoltathatóság és az oligarchamentesítés érdekében, 
valamint a korrupció, illetve az állam foglyul ejtése elleni küzdelem 
szempontjából;

k) ismerjék el és ösztönözzék a társult országok kormányainak kezdeményezéseit 
kölcsönös együttműködésük fokozása érdekében; hasonló megközelítést kell 
alkalmazni a kelet-európai partnerek között a különféle kérdésekben folytatott 
együttműködésre; 

l) ösztönözzék a választási folyamatok teljes körű megfelelését a nemzetközi 
szabványoknak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
ajánlásainak és a Velencei Bizottság véleményeinek;

Gazdaságpolitika és közös gazdasági térség létrehozása
m) ismerjék el, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek 

végrehajtása kellően sikeres volt, és fokozatosan az EU egységes piacának 
megnyitásához vezethet a végrehajtott uniós előírásoknak és 
követelményeknek megfelelően;

n) tűzzék ki célul a támogatható és erre hajlandó keleti partnerországok 
együttműködésének és részvételének biztosítását az energiaunióban, a 
közlekedési közösségben és a digitális egységes piacon, valamint többek 
között a fokozottabb vámügyi együttműködésben; 

o) biztosítsák a keleti partnerországok további részvételét az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben, ideértve az új európai zöld megállapodásban való 
részvételt is;

p) fogadjanak el egy átfogó infrastruktúra-kiépítési tervet az EU és kelet-európai 
partnerországai közötti, illetve az utóbbiak közötti kapcsolatok javítása 
érdekében; 

q) terjesszék ki más társult partnerekre az EU által az ukrán gazdaság 
fellendülésének támogatása érdekében alkalmazott megközelítést, ideértve 
testreszabott és rugalmas makroszintű pénzügyi támogatást és eszközöket, 
valamint a nemzetközi pénzügyi intézmények és adományozók bevonását és 
összehangolását, valamint a közvetlen külföldi befektetéseknek kedvező 
környezet javítását;

 

A humántőke fejlesztése
r) találjanak megoldást a képesített munkaerő terén jelentkező uniós hiány 

orvoslására a keleti partnerség országaiból származó munkaerő mobilitásának 
növelése és szociális garanciák nyújtása útján;

s) bővítsék a keleti partnerség országainak finanszírozását és részvételét az olyan 
oktatási, a szakmai készségeket fejlesztő és csereprogramokban, mint az 
Erasmus + és a Horizont 2020;
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t) erősítsék a keleti partnerség országain belül az akadémiai együttműködést egy 
– a jó kormányzásra és a közigazgatásra összpontosító – keleti partnerségi 
egyetem létrehozásával;

u) gondoskodjanak róla, hogy minden uniós támogatási programban szerepeljen a 
nemek közötti egyenlőség dimenziója, és hogy a társadalom leginkább 
hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportjait célozzák meg; 

Biztonság és stabilitás
v) ismerjék el a biztonság és a stabilitás fontosságát az keleti partnerországok 

jövőbeli fejlődésében azáltal, hogy fokozzák a biztonsági és védelmi 
együttműködést, és különös figyelmet fordítanak a regionális konfliktusokra;

w) ismerjék el a keleti partnerség országainak egyedülálló tapasztalatait és 
szakértelmét; ismerjék el a társult partnerek hozzájárulását a közös biztonság- 
és védelempolitika (KBVP) misszióihoz; mélyítsék el az együttműködést az 
EU-val kapcsolatos védelmi politikák területén; 

A helyi hatóságok és a civil társadalom
x) ismerjék el a keleti partnerség civil társadalmi szereplői és szervezetei 

hozzájárulását országaik és az egész keleti partnerségi régió demokratizálódási 
és reformfolyamatainak megvalósításához; továbbra is támogassák 
tevékenységüket és óvják munkakörnyezetüket;

y) emeljék magasabb szintre az uniós támogatást és kezdeményezéseket annak 
érdekében, hogy a helyi hatóságok megerősödjenek és képesek legyenek a 
nemzeti reformok helyi szintű végrehajtására; ösztönözzék a központi 
kormányzat és az önkormányzatok közötti rendszeres cserekapcsolatokat – a 
civil társadalom részvételével – a reformprogramok vonatkozásában;

Jobb kommunikáció 
z) javítsák az által nyújtott támogatás láthatóságát a kedvezményezett keleti 

partnerországokban, és fokozzák az uniós polgárok tudatosságát a keleti 
partnerség tekintetében;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének. 


