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Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā
(2014/2965(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas kaimiņattiecību politiku, par Austrumu 
partnerību un par Ukrainu, jo īpaši 2014. gada 18. septembra rezolūciju par stāvokli 
Ukrainā un pašreizējo stāvokli ES un Krievijas attiecībās1,

– ņemot vērā EDSO/Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja (DICB) sākotnējos 
konstatējumus par parlamenta pirmstermiņa vēlēšanām Ukrainā 2014. gada 26. oktobrī,

– ņemot vērā ANO 2014. gada 20. novembra ziņojumu par nopietniem cilvēktiesību 
pārkāpumiem Austrumukrainā un cilvēktiesību aizsardzības organizācijas Human 
Rights Watch 2014. gada novembra ziņojumu par pārkāpumiem Krimā,

– ņemot vērā NATO un Ukrainas komisijas 2014. gada 2. decembra kopīgo paziņojumu,

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Taska 2014. gada 3. decembra 
paziņojumu pēc telefonsarunas ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko,

– ņemot vērā 2014. gada 15. decembrī notikušās pirmās Asociācijas padomes sanāksmes 
starp ES un Ukrainu rezultātus,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. decembra secinājumus par Ukrainu un 2014. gada 
28. novembrī piemērotos stingrākos ierobežojošos pasākumus,

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā 2014. gada 26. oktobrī notikušās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas tika vērtētas 
kā plaši plurālistiskas vēlēšanas, kuras nodrošināja vēlētājiem reālas izvēles iespējas un 
pamatbrīvību ievērošanu un kurās darbojās neatkarīga un efektīva Centrālā vēlēšanu 
komisija;

B. tā kā jauno valdību veido eiropeiski noskaņoti spēki, tostarp Petro Porošenko bloks, 
Batkivshchyna, Tautas fronte premjerministra A. Jaceņuka vadībā, kā arī Samopomoc 
un Radikālā partija, un tai ir konstitucionāls vairākums reformu virzīšanai;

C. tā kā pie varas esošais eiropeiski noskaņotais vairākums ir pieņēmis koalīcijas līgumu, 
kurā noteikti pamati stingram reformu procesam ar mērķi veicināt tālāku integrāciju 
Eiropā;

D. tā kā Ukrainai tagad ir dota unikāla iespēja modernizēties, attīstīties, uzplaukt un 
nodrošināt patiesu demokrātiju un tiesiskumu, kā arī veikt konstitucionālas izmaiņas, kā 
paredzēts P. Porošenko miera plānā;

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0025.
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E. tā kā 5. un 19. septembra Minskas vienošanās joprojām nav īstenotas, tās vienpusēji 
ievēro Ukraina un regulāri pārkāpj Krievijas atbalstīti separātisti;

F. tā kā joprojām tiek pārkāpta vienošanās par uguns pārtraukšanu;

G. tā kā Krievijas Federācija ir nosūtījusi neskaitāmus it kā humanitārus konvojus, kurus 
nav apstiprinājusi Ukrainas valdība un kurus nav iepriekš pārbaudījušas starptautiskās 
humanitārās organizācijas;

H. tā kā saskaņā ar NATO datiem militārais ekipējums un Krievijas kaujas spēki ir 
šķērsojuši robežu un nonākuši Ukrainā un Krievijas bumbvedēji regulāri pārkāpj ES 
dalībvalstu gaisa telpas robežas;

I. tā kā tika pieņemti papildu ierobežojoši pasākumi pret separātistiem, kuri darbojas 
Austrumukrainā, tostarp vēl 13 personām un piecām struktūrām, kas iesaistītas pret 
Ukrainas teritoriālo vienotību vērstos pasākumos, tostarp nelikumīgas balsošanas 
rīkošanā Donbasā 2014. gada 2. novembrī;

J. tā kā saskaņā ar ANO ziņojumu 4317 cilvēki ir nogalināti un 9921 ir ievainots konflikta 
skartajos apgabalos Austrumukrainā, tostarp gandrīz 1000 — pēc Minskā panāktās 
2014. gada 5. septembra vienošanās par uguns pārtraukšanu;

K. tā kā Krimas pussalas nelikumīgā aneksija bija Eiropā pirmais gadījums pēc Otrā 
pasaules kara, kad notikusi vardarbīga robežu maiņa un kādas valsts daļas iekļaušana 
citā valstī;

L. tā kā šī konflikta dēļ atdzīvojas traģiskās atmiņas, kas saistās ar aizgājušiem laikiem, 
kad demokrātija un brīvību nevarēja uzskatīt par pašsaprotamām;

M. tā kā Amerikas Savienoto Valstu pieņemtais 2014. gada Ukrainas brīvības akts ieguva 
likuma spēku, kad to 2014. gada 18. decembrī parakstīja prezidents Baraks Obama; tā 
kā būtu vēlama ciešāka ES un ASV sadarbība ar Ukrainu saistītas politikas jomā;

N. tā kā Ukrainas parlaments 2014. gada 23. decembrī nobalsoja par valsts neitralitātes 
statusa izbeigšanu; tā kā būtu jāatbalsta ciešākas ES un Ukrainas, kā arī Ukrainas un 
NATO attiecības,

1. atzinīgi vērtē prezidenta P. Porošenko, premjerministra A. Jaceņuka un parlamenta 
spīkera V. Groismana stingro politisko apņemšanos strādāt kopā un veicināt stingru 
reformu procesu;

2. aicina ES iestādes stingri un efektīvi atbildēt uz krīzi, kurā Krievija apdraud brīvību, 
demokrātiju, suverenitāti, teritoriālo vienotību un tiesiskumu; atzīst, ka ES atbilde, kas 
ir balstīta uz samierināšanu, mudinās Krieviju paplašināt hibrīdkara taktiku, to izvēršot 
arī citās kaimiņvalstīs;

3. stingri nosoda gan Krievijas agresīvo ekspansīvo politiku, kas apdraud Ukrainas 
vienotību un neatkarību un arī ES, gan militāro intervenci un Ukrainas teritorijas 
okupāciju, tostarp Krimas nelikumīgo aneksiju, kas ir pretrunā starptautiskajām 



PE547.452v01-00 4/7 RE\1045734LV.doc

LV

tiesībām un Krievijas pašas saistībām, kuras izriet no ANO Hartas, EDSO Helsinku 
Nobeiguma akta, 1994. gada 5. decembra Budapeštas memoranda un 2014. gada 
5. septembra Minskas vienošanās; uzsver, ka nav pamata militāra spēka lietošanai 
Eiropā, aizbildinoties ar „vēsturiskiem vai drošības iemesliem” vai nepieciešamību 
aizsargāt „ārvalstīs dzīvojošus tautiešus”; prasa Krievijai pildīt pašai savas saistības un 
pielikt visas pūles, lai īstenotu minētās vienošanās visā pilnībā un labā ticībā, tādējādi 
nodrošinot iespējas sākt īstenu miera procesu;

4. atzīst, ka, sniedzot atbalstu Ukrainai, ES arī nodrošina tās ilgtermiņa drošību; uzsver, ka 
ES diplomātiskie centieni ir jāpapildina ar apņemšanos mazināt konfliktu, vienlaikus 
stingri pastāvot uz Eiropas vērtībām; atzīst, ka ES ir jābūt gatavai atbalstīt kaimiņvalstis, 
kurās būtu jānodrošina tāds pats drošības līmenis kā dalībvalstīs; 

5. aicina ES saglabāt — jo īpaši 2015. gada martā gaidāmajā Padomes sanāksmē — 
ierobežojošos pasākumus pret Krievijas privātpersonām, kā arī separātistiem un 
struktūrām, kas atbildīgas par reģiona destabilizāciju, līdz brīdim, kad Krievija pilnībā 
ievēros un pildīs Minskas vienošanos, tostarp jo īpaši būs īstenojusi visu Krievijas 
spēku, nelegālo bruņoto grupējumu, militārā aprīkojuma, kaujinieku un algotņu pilnīgu 
un beznosacījuma atsaukšanu no Ukrainas teritorijas, notiks EDSO Īpašās pārraudzības 
misijas veikta Ukrainas un Krievijas robežu kontrole un uzraudzība un visu ieslodzīto, 
tostarp Nadjas Savčenko, apmaiņa, kā arī būs mainījusi savu kursu Ukrainā; ja Krievija 
veiktu vēl citas Ukrainu destabilizējošas darbības, aicina Eiropadomi piemērot vēl citus 
ierobežojošus pasākumus, kā arī paplašināt to darbības jomu, tajā iekļaujot arī 
kodolenerģijas nozari un ierobežojot Krievijas struktūru spēju veikt starptautiskus 
finanšu darījumus;

6. uzsver, ka ir jāsaglabā politiskie un diplomātiskie sakari ar Krieviju, lai būtu iespējams 
rast diplomātiskus konflikta risinājumus, un tādēļ atbalsta tādus formātus kā „Ženēva” 
un „Normandija”, ja tas ļauj gūt taustāmus rezultātus;

7. uzsver, ka Eiropas Parlaments organizēja vēlēšanu novērošanas misiju saistībā ar 
parlamenta pirmstermiņa vēlēšanā Ukrainā 2014.gada 26. oktobrī un tā līdz ar citām 
starptautiskām organizācijām secināja, ka vēlēšanas ir notikušas atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem, neraugoties uz grūtajiem apstākļiem; atzinīgi vērtē 
2014. gada 26. oktobrī notikušo parlamenta pirmstermiņa vēlēšanu rezultātus un 
vērienīgo reformu programmu, ko pieņēma reformām un Eiropai labvēlīgā valdība; 
norāda, ka prezidenta un parlamenta vēlēšanas šogad ir nodrošinājušas Ukrainas 
iestādēm dubultu leģitimitāti strauji īstenot reformas nolūkā modernizēt un attīstīt savu 
valsti;

8. uzsver, ka asociācijas nolīguma / DCFTA īstenošanai būtu jānodrošina ceļa karte ātrām 
un nepieciešamām reformām, kuras steidzami jāīsteno, neraugoties uz smago kara 
situāciju daļā Luhanskas un Doņeckas apgabala; atkārtoti norāda uz potenciālo 
ieguvumu, ko asociācijas nolīgums / DCFTA varētu nodrošināt Krievijai, palielinot 
tirdzniecības un ekonomisko aktivitāti un nodrošinot lielāku stabilitāti kaimiņreģionos; 
uzsver, ka Krievijai nav nekāda pamata kritizēt ES un Ukrainas nolīgumu vai reaģēt ar 
nepamatotiem tirdzniecības ierobežojumiem un militāru agresiju; uzsver tādu dziļu un 
visaptverošu ekonomisku, sociālu un politisku reformu nozīmību, kuru pamatā ir sociāla 



RE\1045734LV.doc 5/7 PE547.452v01-00

LV

tirgus ekonomika, tostarp neatkarīga tiesu vara, tiesiskums, uzlabota pārredzamība un 
cīņa pret endēmisku korupciju; atkārtoti pauž gatavību sniegt atbalstu šo vajadzīgo 
reformu īstenošanā;

9. ir gatavs pastiprināt Eiropas Parlamenta līdzdalību, atbalstot Verkhovna Rada darbu 
Eiropas lietās; uzsver, ka jaunveidojamās Parlamentārās asociācijas komitejas darbībā 
būtu jāparedz mērķis stiprināt demokrātiju un ES atpazīstamību Ukrainā un tā varētu 
nodrošināt satvaru dalībvalstu parlamentu īstenotai divpusējai atbalsta sniegšanai;

10. prasa, lai Komisijas „Ukrainas atbalsta grupa” sniegtu ātrāku un nopietnāku tehnisko 
palīdzību, tostarp nosūtītu konsultantus no ES iestādēm un dalībvalstīm; uzsver, ka 
šādai palīdzībai ir izšķiroša nozīme, jo reformas var efektīvi īstenot vienīgi tad, ja tiek 
stiprinātas administratīvās spējas; aicina Ukrainas iestādes izveidot ES integrācijas un 
palīdzības koordinācijas ministriju vai biroju un augsta līmeņa ministriju koordinācijas 
komiteju, kas būtu pilnvarotas efektīvi kontrolēt un uzraudzīt tuvināšanās Eiropas 
Savienībai gaitu un reformas, kā arī spētu sagatavot un koordinēt šo reformu īstenošanu;

11. aicina Ukrainas vadību izskaust sistēmisko korupciju, izveidojot politiski neatkarīgu 
Korupcijas apkarošanas biroju, kam būtu pietiekami plašas pilnvaras un resursi, lai tas 
varētu dot būtisku ieguldījumu labi darbojošos valsts iestāžu izveidē;

12. atgādina, ka 2014. gada 16. jūlijā Eiropas Savienības Padome atcēla ieroču piegādes 
embargo Ukrainai un līdz ar to šobrīd nav šķēršļu, tostarp juridisku ierobežojumu, kas 
neļautu dalībvalstīm piegādāt Ukrainai aizsardzības ieročus, pamatojoties, piemēram, uz 
tā saukto lendlīzes kārtību; uzskata, ka tūlītējs uzdevums ir pastiprināt Ukrainas 
aizsardzības spējas, kā to prasa tās iestādes, un ka ES būtu jāizpēta iespējas, kā atbalstīt 
Ukrainas valdību valsts aizsardzības spēju stiprināšanā un ārējo robežu aizsardzībā, 
pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, transformējot to ES dalībvalstu bruņotos spēkus, kas 
ir bijušās Varšavas pakta dalībvalstis, īpaši izmantojot tādu apmācības misiju sistēmu, 
kas jau tiek nodrošinātas bruņotajiem spēkiem citās pasaules daļās;

13. aicina Eiropas Komisiju un komisāru J. Hahn divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt 
Eiropas Parlamentam komunikācijas stratēģiju cīņai pret Krievijas propagandas 
kampaņu, kas attiecas uz ES, tās austrumu kaimiņvalstīm un pašu Krieviju, kā arī 
izstrādāt instrumentus, kuri ļautu ES un tās dalībvalstīm Eiropas un dalībvalstu līmenī 
vērsties pret šo propagandas kampaņu;

14. uzsver, ka ir jāstiprina Ukrainas pilsoniskā sabiedrība, lai tā darbotos kā efektīvs 
uzraugs un ziņotājs, un jāpalīdz iestādēm pildīt saistības reformu jomā;

15. aicina Komisiju izstrādāt Eiropas Maršala plānu Ukrainai, kurā būtu atbalstīta 
jaunizveidotā eiropeiski noskaņotā valdība un tās reformu programma; iesaka šajā plānā 
iekļaut prioritātes, konkrētus kritērijus un īstenošanas grafiku, dodot iespēju finansiālu 
palīdzību sasaistīt ar konkrētām jomām, kurās notiek reformas; atzinīgi vērtē 
EUR 11 miljardu vērto Ukrainas atbalsta paketi, kuru paredzēts izmaksāt tuvākajos 
gados, tostarp makrofinansiālo palīdzību un aizdevumus no SVF, Pasaules bankas un 
ES bāzētām starptautiskām finanšu institūcijām; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
piešķirt Ukrainai vēl EUR 1,8 miljardu vidēja termiņa aizdevumu veidā un prasa 
pārstrukturēt Ukrainas parādu; aicina aktīvi iesaistīt Ukrainas speciālistus un ES 
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ekspertus, lai sniegtu ieguldījumu, nodrošinot neatkarīgas ekspertīzes un uzraugot 
reformu īstenošanu;

16. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora 
reformai Ukrainā darbības uzsākšanu, kam jāatvieglo tādu efektīvu un uzticamu civilās 
drošības institūciju izveide kā policijas un civilās drošības pakalpojumi, valsts 
prokuratūra un tiesas;

17. prasa panākt lielāku vienotību un sadarbību starp dalībvalstīm un Austrumu partnerības 
valstīm; prasa ES atjaunināt drošības stratēģiju un pastiprināt pasākumu koordinēšanu ar 
Ziemeļatlantijas līguma organizāciju (NATO), lai efektīvi atbildētu uz jauniem drošības 
apdraudējumiem; atzinīgi vērtē to, ka pēdējā NATO augsta līmeņa sanāksmē sabiedrotie 
atkārtoti pauda atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai vienotībai; 
atzīst, ka Ukraina ir iesaistīta nepieteiktā hibrīdkarā, kas ietver kiberkara, regulāro un 
neregulāro spēku izmantošanas, propagandas, ekonomiskā spiediena, šantāžas 
enerģētikas jomā, diplomātijas un politiskās destabilizācijas elementus;

18. aicina Ukrainas valdību un starptautisko sabiedrību sadarboties līdzekļu devēju 
konferences un investoru konferences rīkošanā, kas dotu iespēju sniegt papildu 
finansiālo atbalstu, kā arī novadīt zinātību un paraugpraksi dažādām jomām;

19. uzsver energoapgādes drošības svarīgumu Ukrainā; atzinīgi vērtē bijušā ES komisāra 
enerģētikas jomā Günther Oettinger vadībā panākto ES, Krievijas un Ukrainas 
vienošanos par ziemas pasākumu klāstu, kas paredz Krievijas gāzes piegādi līdz 
2015. gada martam; nosoda Krievijas enerģētikas ministra Aleksandra Novaka 
paziņojumu, kurā norādīts, ka minētā trīspusējā vienošanās nav saistoša, un aicina 
Krievijas Federāciju turpināt sadarbību labas ticības garā; aicina Ukrainas iestādes 
palielināt Ukrainas energoefektivitāti, lai pēc iespējas pilnīgāk izmantotu tās resursus; 
aicina ES īstenot patiesu kopējo ārējo enerģētikas politiku un izveidot Eiropas 
enerģētikas savienību; mudina pilnībā īstenot iekšējo vienoto enerģijas tirgu, tostarp 
Trešo enerģētikas paketi, un turpināt objektīvi izskatīt lietu pret uzņēmumu Gazprom;

20. uzsver, ka par prioritāti jāuzskata cauruļvadu projekti, kuri dažādo energopiegādes 
Eiropas Savienībai, un tādēļ atbalsta projekta South Stream apturēšanu; aicina Eiropas 
enerģētikas kopienu izstrādāt programmu sadarbībai ar Ukrainu, kā arī ar 
Dienvidkaukāza, Centrālās Āzijas reģiona, Tuvo Austrumu un Vidusjūras reģiona 
valstīm, lai attīstītu infrastruktūru un ES un tās Eiropas kaimiņvalstu savstarpējo 
savienojamību neatkarīgi no Krievijas gāzes ģeopolitikas; atzīst, ka stabilas gāzes 
piegādes Ukrainai ir ļoti svarīgas arī dalībvalstu energoapgādes drošības garantēšanai;

21. pauž dziļas bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem Austrumukrainā un Krimā, kur ir 
notikusi nelikumīga aneksija un kur tatāri un citas minoritātes, īpaši reliģiskās 
minoritātes, ir pakļauti mērķtiecīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem, jo likuma vara ir 
pilnībā sagrauta, un aicina šajā sakarā izveidot un nosūtīt neatkarīgu novērošanas 
misiju, kā to prasa Krimas tatāru oficiālie pārstāvji; norāda, ka ir svarīgi nodrošināt 
atbildīgumu un izbeigt nesodāmību, jo tie ir galvenie elementi miera, samierināšanās un 
ilgtermiņa atlabšanas veicināšanā; aicina ES Krimā turpināt projektus, kas paredzēti 
pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas atbalstam Ukrainā;
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22. uzsver, ka ES kopā ar Ukrainas iestādēm ir jāpievērš turpmāka uzmanība humanitārajai 
krīzei Ukrainā un jārisina sevišķi smagā humanitārā situācija, īpaši iekšēji pārvietoto 
personu situācija; aicina Eiropas Savienību un komisāru C. Stylianides, neiesaistot 
starptautiskas organizācijas, sagatavot stabilas, tiešas un sen jau vajadzīgas humanitāras 
darbības t. s. humanitārā zilā konvoja veidā, kas būtu nepārprotami marķēts kā nākošs 
no ES; aicina Eiropas Komisiju tuvākajos divos mēnešos iesniegt šādu rīcības plānu 
Eiropas Parlamentam; uzsver, ka Ukrainai ir nepieciešama turpmāka ES finansiālā 
palīdzība, lai tiktu galā ar plašo humanitāro krīzi;

23. aicina ES turpināt pieprasīt visām iesaistītajām pusēm nodrošināt pastāvīgu, drošu un 
neierobežotu piekļuvi MH17 katastrofas vietai, kā arī nodrošināt visu citu to attiecīgo 
resursu pieejamību, kas varētu palīdzēt izmeklēšanā; norāda uz morālo un juridisko 
pienākumu pilnībā izmeklēt notikušo un saukt pie atbildības attiecīgās personas;

24. uzsver, ka EDSO īpašās novērošanas misijas darbs ir īpaši nozīmīgs, lai ierobežotu 
spriedzi un palīdzētu stiprināt mieru, stabilitāti un drošību; tomēr uzsver, ka tās ietekme 
uz vietas ir jāpastiprina, lai nodrošinātu efektīvu Ukrainas un Krievijas robežas kontroli 
un uzraudzību, vienlaikus saglabājot šīs organizācijas darbības neitralitāti; uzskata — ja 
Ukrainas iestādes to prasa, ES būtu jānosūta ES uzraudzības misija, lai veicinātu 
Ukrainas un Krievijas robežas efektīvu kontroli un uzraudzību; iesaka pastiprināt 
sadarbību ar citām Austrumu partnerības dalībvalstīm KDAP ietvaros;

25. aicina augsto pārstāvi F. Mogherini un komisāru J. Hahn veikt viņu kompetencē 
ietilpstošus pasākumus, lai atvieglotu tāda Ukrainas krīzes politiska risinājuma 
panākšanu, kuru ievērotu visas iesaistītās puses; uzsver, ka šajā risinājumā būtu 
jāizvairās no iesaldēta konflikta radīšanas Austrumukrainā un Krimā;

26. aicina Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju izveidot labu 
sadarbību ar līdzvērtīgām struktūrām Ukrainā, jo spēcīga pašpārvalde Ukrainā un 
efektīvi publiskā sektora dalībnieki veicinātu valsts vienotību un veidotu konsolidētu 
vietējo demokrātiju;

27. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, 
Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei un Krievijas 
Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.


