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KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA

13. posiedzenie

26–27 października 2009 r.

KIJÓW

Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK

Oświadczenie końcowe oraz zalecenia
na podstawie art. 90 umowy o partnerstwie i współpracy

W dniach 26–27 października 2009 r. odbyło się w Kijowie pod wspólnym przewodnictwem 
Pawła KOWALA (ECR, Polska) i Borysa TARASIUKA (Nasza Ukraina – Ludowa 
Samoobrona) trzynaste posiedzenie komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina. 
W posiedzeniu udział wzięli: Volodymyr LYTVYN, przewodniczący Verchovnej Rady Ukrainy, 
Hryhorij NEMYRIA, wicepremier Ukrainy, w imieniu rządu Ukrainy, jego ekscelencja Stefan 
GULLGREN, ambasador Szwecji na Ukrainie, w imieniu urzędującej prezydencji Rady Unii 
Europejskiej, oraz Ulrike HAUER, chargé d’affaires a.i. Komisji Europejskiej na Ukrainie, 
w imieniu Komisji Europejskiej.

Komisja współpracy parlamentarnej (KWP):

Stosunki pomiędzy UE i Ukrainą

1. z zadowoleniem przyjmuje europejską orientację Ukrainy i jej wolę integracji 
europejskiej oraz wyraża zadowolenie z umacniania wzajemnych stosunków i postępu 
dokonanego w tej dziedzinie;

2. uważa, że stosunkom pomiędzy Ukrainą i UE – ze względu na ich strategiczny charakter 
i znaczenie – należy poświęcać coraz większą uwagę oraz nadawać im szersze 
perspektywy i umacniać je zarówno w samej UE, jak i w państwach członkowskich;

3. przypomina, że na XII szczycie UE-Ukraina, który odbył się w Paryżu we wrześniu 
2008 r., UE i Ukraina uznały Ukrainę za kraj europejski, co kładzie kres wszelkim 
dyskusjom na temat granic zbliżenia Ukrainy z UE;

4. w kontekście zbliżającego się szczytu UE-Ukraina, który odbędzie się w Kijowie 
w grudniu 2009 r., zwraca uwagę na postanowienia art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, 
który stanowi, że członkostwo w UE jest otwarte dla każdego państwa europejskiego, 
które spełnia odpowiednie warunki i zobowiązania, oraz zobowiązuje się wspomagać 
i wspierać Ukrainę w tym procesie;
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5. podkreśla kluczowe znaczenie nieprzerwanych negocjacji w sprawie układu 
o stowarzyszeniu między Ukrainą i UE, który pomoże Ukrainie w stopniowym zbliżeniu 
się do UE w oparciu o wspólną odpowiedzialność i wspólne obowiązki obu stron; 
oczekuje na ostateczne przygotowanie układu i uważa, że proces ten doprowadzi do 
podpisania układu, który w znacznym stopniu umocni stosunki między obydwoma 
podmiotami;

6. uważa, że układ o stowarzyszeniu oparty na zasadach stowarzyszenia politycznego oraz 
integracji gospodarczej umożliwi stopniową integrację Ukrainy z Unią Europejską, 
zgodnie z europejskimi aspiracjami Ukrainy;

7. z zadowoleniem przyjmuje poparcie programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina na 
13. posiedzeniu Rady Współpracy UE-Ukraina, które odbyło się w dniu 16 czerwca 
2009 r.; apeluje w związku z tym, aby Ukraina i UE skutecznie realizowały program 
stowarzyszeniowy, którego komisja współpracy parlamentarnej będzie czujnym 
strażnikiem;

8. podkreśla, że układ o stowarzyszeniu oraz program stowarzyszeniowy otwierają nowy 
etap w stosunkach między Ukrainą i UE, ponieważ przewidują bardziej zintegrowane 
podejście do zbliżenia między stronami we wszystkich dziedzinach;

Zmiany wewnętrzne na Ukrainie i w UE

9. wyraża zadowolenie z wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 
4–7 czerwca 2009 r. i w wyniku których ukonstytuował się Parlament Europejski siódmej 
kadencji w nowym składzie politycznym i pod nowym przewodnictwem;

10. wyraża zadowolenie z wyników irlandzkiego referendum w sprawie traktatu lizbońskiego 
i uważa, że jego wejście w życie poprawi funkcjonowanie unijnych instytucji i dzięki 
temu zwiększy zdolność Unii do dalszego rozszerzenia;

11. w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi na Ukrainie, które mają się 
odbyć dnia 17 stycznia 2010 r., wzywa władze Ukrainy, wszystkich przywódców i siły 
polityczne w tym kraju, aby udowodniły swoje poparcie dla uznanych standardów 
demokratycznych i aby wybory zostały przeprowadzone w sposób wolny i uczciwy;

12. z zadowoleniem przyjmuje udział międzynarodowych obserwatorów procesu 
wyborczego z ramienia OBWE, Parlamentu Europejskiego oraz innych organizacji 
międzynarodowych i wyraża zadowolenie z gotowości Ukrainy do zapewnienia im jak 
najlepszych warunków do realizacji ich misji;

13. wzywa przywódców Ukrainy, aby po wyborach prezydenckich dołożyli wszelkich starań 
w celu zapewnienia długotrwałej stabilizacji wewnętrznej i zdecydowanie dążyli do 
odpowiednich reform konstytucyjnych, zgodnie z odnośnymi zaleceniami Komisji 
Weneckiej, stworzyli mający szanse powodzenia system równowagi i kontroli oraz 
określili jasno podział kompetencji, aby zapobiec powstawaniu konfliktów kompetencji 
i zapewnić skuteczne funkcjonowanie wszystkich sił politycznych;
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14. podkreśla znaczenie rozwiązania problemów, co zajmuje znaczącą pozycję w kalendarzu 
reform na Ukrainie, w szczególności zamówień publicznych, a także – pomimo sytuacji 
gospodarczej, dalszego ulepszania gospodarki tego kraju, w tym dywersyfikacji, 
kreatywności i powszechniejszego wykorzystania technologii przyjaznych dla 
środowiska oraz nadania większego znaczenia likwidacji korupcji, co będzie sprzyjać
przedsiębiorczości i inwestycjom;

15. podkreśla znaczenie utrzymania gospodarki wolnorynkowej jako kluczowego czynnika 
sprzyjającego ożywieniu gospodarczemu. Ostrzega przed protekcjonizmem, który może 
być uważany za ułatwienie, ale byłby niezgodny ze zobowiązaniami międzynarodowymi; 

Współpraca gospodarcza i sektorowa

16. wyraża zadowolenie z zacieśnionej współpracy pomiędzy Ukrainą i UE w sferze 
handlowej i gospodarczej, która nabrała szybkiego tempa po przystąpieniu Ukrainy do 
Światowej Organizacji Handlu, oraz odnotowuje znaczne postępy osiągnięte 
w negocjacjach w sprawie rozległego i wszechstronnego obszaru wolnego handlu;

17. apeluje o poprawę klimatu dla przedsiębiorczości i inwestycji na Ukrainie, 
w szczególności dzięki postępom w dziedzinie rządów prawa, reformie sądownictwa oraz 
walce z korupcją, co przyniesie korzyści powstającym więziom gospodarczym;

18. uważa, że realizacja wspólnej deklaracji z 23 marca wzmocni współpracę między 
stronami w dziedzinie energetyki i w ten sposób zwiększy bezpieczeństwo ich 
zaopatrzenia w energię;

19. uważa, że niezawodny tranzyt energii zapewniony przez Ukrainę oraz ostateczna 
integracja jej sektora energetycznego z wewnętrznym rynkiem energii UE stanowi jeden 
z kluczowych czynników w powstającym właśnie nowym światowym ładzie 
energetycznym;

20. zgadza się z tym, że przystąpienie Ukrainy do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej 
i zakończenie synchronizacji zjednoczonego systemu energetycznego Ukrainy z ENTSO-
E (europejską siecią operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej) będzie 
stanowić kolejny wkład we wspólne europejskie bezpieczeństwo energetyczne 
i z zadowoleniem przyjmuje postęp we wspólnym zwiększaniu bezpieczeństwa 
elektrowni jądrowych;

21. podkreśla znaczenie dalszej współpracy dwustronnej w sprawie zmian klimatu i apeluje 
o lepszą współpracę w sprawie ochrony środowiska, w tym także za pośrednictwem 
posiedzeń na wysokim szczeblu, w szczególności dotyczących opracowania i wdrażania 
ukraińskiej krajowej strategii ochrony środowiska;

22. wyraża zadowolenie z zamiaru utworzenia przez Ukrainę i UE regionalnego centrum 
ochrony środowiska na Ukrainie, które przyczyni się do rozwiązania problemów 
środowiskowych zarówno na Ukrainie, jak i w krajach sąsiednich, a także stworzy 
warunki do rozwoju bezpiecznego środowiska naturalnego w całym regionie;
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23. z zadowoleniem przyjmuje postęp osiągnięty w dziedzinie współpracy transportowej, 
w szczególności w negocjacjach dotyczących umowy pomiędzy Ukrainą i UE w sprawie 
wspólnej przestrzeni powietrznej;

24. apeluje o dalszy rozwój współpracy w dziedzinie rozstrzygania konfliktów regionalnych 
i nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia – w ramach inicjatywy G8 dotyczącej 
globalnego partnerstwa przeciwko rozprzestrzenianiu broni i materiałów masowego 
rażenia – walki z terroryzmem, zapobiegania powstawaniu sytuacji awaryjnych oraz 
niszczenia przestarzałej broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz amunicji na Ukrainie;

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

25. odnotowuje wykonywanie umowy o readmisji i umowy w sprawie ułatwień wizowych
oraz wzywa do dalszego dialogu w sprawie wprowadzenia zmian w umowie dotyczącej
ułatwień wizowych, mającego na celu wprowadzenie kolejnych ułatwień, 
w szczególności rozszerzenia kategorii obywateli Ukrainy korzystających z umowy 
dotyczącej ułatwień wizowych oraz znalezienia odpowiednich rozwiązań w zakresie 
uproszczenia ogólnej procedury wizowej dla obywateli Ukrainy w związku z nowym 
wspólnotowym prawodawstwem w dziedzinie wiz;

26. bierze pod uwagę wprowadzenie systemu bezwizowego dla obywateli Ukrainy jako 
jednego z głównych priorytetów na przyszłość;

27. z satysfakcją odnotowuje rozwój dialogu między Ukrainą i UE w sprawie zniesienia wiz 
i wzywa do poparcia wniosku urzędników wyższego szczebla dotyczącego 
przygotowania planu działania zawierającego zbiór jasnych kryteriów, które Ukraina 
musiałaby spełnić w celu wprowadzenia systemu bezwizowego dla obywateli tego kraju 
podróżujących do państw członkowskich UE;

28. zwraca się do Parlamentu Europejskiego o rozważenie polityki wizowej państw 
członkowskich UE w kontekście realizacji ich zobowiązań wobec Ukrainy;

29. postanawia powołać grupę roboczą ds. polityki wizowej między Unią Europejską 
i Ukrainą i złożyć sprawozdanie komisji odpowiednio wcześnie przed 14. posiedzeniem 
KWP;

30. podkreśla znaczenie realizacji zmienionego planu działania na rzecz sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa i związanego z nim harmonogramu;

31. wzywa UE i Ukrainę, aby utworzyły mechanizm wzajemnego uznawania i wykonywania 
wyroków w sprawach cywilnych, zawierając w tym celu odpowiednią umowę pomiędzy 
UE i Ukrainą;

Współpraca w dziedzinie wspólnego sąsiedztwa

32. z satysfakcją odnotowuje pomyślne zainicjowanie i rozwój w ostatnim czasie partnerstwa 
wschodniego jako nowej polityki uzupełniającej więzi dwustronne UE w stosunkach 
z krajami partnerskimi z Europy Wschodniej;
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33. z zadowoleniem przyjmuje działania związane z powstaniem Zgromadzenia 
Parlamentarnego EURONEST, które powinno kontrolować współpracę w ramach 
partnerstwa wschodniego, gwarantować promowanie skuteczności działań 
parlamentarnych oraz wdrażanie standardów i praktyk UE w zakresie działalności 
parlamentów członkowskich EURONEST;

34. wzywa zainteresowane strony do jak najszybszego wdrożenia negocjacji w ramach 
„5+2”, ponieważ nie ma innej możliwości zapewnienia zrównoważonego, 
wszechstronnego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia konfliktu w Naddniestrzu;

35. wyraża zadowolenie z decyzji o przedłużeniu misji EUBAM na okres kolejnych 
24 miesięcy, poczynając od 1 grudnia 2009 r., i dobrze ocenia jej działalność jako 
przykład wzajemnie korzystnej i udanej współpracy pomiędzy UE i Ukrainą; apeluje do 
misji EUBAM o ścisłą współpracę z Ukrainą i Republiką Mołdowy w dziedzinie 
wytyczania granic i modernizacji infrastruktury granicznej; 

36. wyraża przekonanie, że ważne są przyjacielskie, konstruktywne, pragmatyczne 
i wzajemnie korzystne stosunki pomiędzy Ukrainą i Federacją Rosyjską oraz innymi 
sąsiadami.


	795614PL.doc

