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KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA

Czternaste posiedzenie

22-23 marca 2010 r.

BRUKSELA

Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK 

Oświadczenie końcowe i zalecenia
zgodnie z art. 90 umowy o partnerstwie i współpracy

Czternaste posiedzenie Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina odbyło się w 
Brukseli w dniach 22-23 marca 2010 r. pod wspólnym przewodnictwem Pawła KOWALA 
(ECR, Polska) i Borysa TARASIUKA (Nasza Ukraina – Ludowa Samoobrona). Komisja 
dokonała wymiany poglądów z J.E. Andrijem WESEŁOWSKIM, szefem ukraińskiej misji 
w UE, reprezentującym rząd Ukrainy, komisarzem Štefanem FÜLE, reprezentującym 
Komisję Europejską, oraz Evą SREJBER, wicedyrektor Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego.

Komisja Współpracy Parlamentarnej:

Polityka wewnętrzna UE i Ukrainy  

1. odnotowuje niedawne wybory prezydenckie na Ukrainie, których dwie tury odbyły 
się 17 stycznia i 7 lutego 2010 r.; ponadto z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie 
międzynarodowej misji obserwacji wyborów na temat wyborów na Ukrainie;

2. z wielkim zadowoleniem zauważa, że UE poświęca Ukrainie wiele uwagi, oraz 
odnotowuje oświadczenia przywódców UE wspierające zacieśnienie stosunków z 
Ukrainą po wyborach prezydenckich;

3. z zadowoleniem przyjmuje wyrażoną przez Komisję Europejską i Radę gotowość do 
bliskiej współpracy z nowym przywódcą Ukrainy, do dalszego wspierania 
europejskich aspiracji Ukrainy oraz do pomocy Ukrainie w realizacji tych dążeń 
poprzez środki gospodarcze i praktyczne, w tym zestaw środków i wspólnych działań 
określonych w programie stowarzyszeniowym UE-Ukraina, a zwłaszcza w 
Partnerstwie Wschodnim; 

4. popiera wystosowany przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 25 lutego 2010 r. 
apel o stabilną i demokratyczną Ukrainę, którą charakteryzuje poszanowanie dla 
zasad społecznej gospodarki rynkowej, zasad państwa prawa i praw człowieka, duża 
stabilność polityczna i trwały rozwój gospodarczy, w której wewnętrzne reformy 
przynoszą rezultaty, a dążenia do integracji europejskiej są żywe;
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5. zwraca uwagę, że nowy prezydent Ukrainy w swoją pierwszą podróż zagraniczną 
udał się do Brukseli; wyraża w związku z tym nadzieję, że europejska integracja 
Ukrainy pozostanie głównym elementem programu nowych władz Ukrainy;

6. podkreśla, że mimo oczywistych dokonań wciąż potrzebna jest poprawa niektórych 
elementów w celu ulepszenia systemu wyborczego i praktyki wyborczej na Ukrainie 
oraz w celu zwiększenia zaufania do systemu politycznego; w związku z tym wzywa 
do zwrócenia należytej uwagi na kwestie poruszone przez obserwatorów 
międzynarodowych, dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej oraz 
jednolitej ordynacji wyborczej, którą należy stworzyć przed przeprowadzeniem 
kolejnych wyborów; 

7. zachęca wszystkie siły polityczne na Ukrainie do działania na rzecz pozyskania 
większego zaufania oraz wypracowania wspólnego podejścia, aby skutecznie 
przeciwdziałać trwającej recesji gospodarczej, nadal podążać drogą reform 
społeczno-gospodarczych, sądowniczych i konstytucyjnych, stworzyć realny i 
skuteczny system kontroli i równowagi politycznej, jasno zdefiniować podział 
kompetencji między prezydentem, radą ministrów i Radą Najwyższą Ukrainy i na tej 
podstawie uczynić zdecydowany krok do przodu w realizacji programu integracji 
Ukrainy;

8. z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie Traktatu z Lizbony z dniem 1 grudnia 
2009 r., co dało Unii Europejskiej silniejsze przywództwo, a Parlamentowi 
Europejskiemu większą rolę do odegrania, zwłaszcza w obszarze spraw 
zagranicznych; w związku z tym pochwala fakt, że w rezolucji z dnia 25 lutego 
2010 r. Parlament Europejski uznał Ukrainę za państwo europejskie, które zgodnie z 
art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej może ubiegać się o członkostwo w UE podobnie 
jak każde państwo europejskie, które stosuje zasady wolności, demokracji, 
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz zasady państwa prawa;

9. uważa, że po zakończeniu reformy instytucjonalnej UE zwiększy swoją zdolność 
absorpcyjną, a stosunki między UE a Ukrainą otrzymają silniejszy bodziec, aby dążyć 
do większej spójności i integracji;

Współpraca polityczna i integracja gospodarcza między Ukrainą i UE

10. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 13. szczytu UE-Ukraina, który odbył się w dniu 
4 grudnia 2009 r. w Kijowie (Ukraina), a w szczególności 3. wspólne sprawozdanie z 
postępów w negocjacjach układu o stowarzyszeniu Ukraina-UE, w którym zwrócono 
uwagę na osiągnięcie znacznych postępów w roku 2009 oraz podkreślono 
dalekowzroczny, ambitny, innowacyjny i kompleksowy charakter przyszłego układu;

11. wzywa do pełnej realizacji programu stowarzyszeniowego, aby jak najszybciej 
doprowadzić do zakończenia negocjacji w sprawie układu o stowarzyszeniu, 
pamiętając o tym, że nadrzędnym celem powinna być jakość i realność tego układu; 
w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie realizacji programu 
stowarzyszeniowego oraz prace prowadzone przez wspólny komitet na szczeblu 
wysokich urzędników w ramach programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina;
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12. podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy między Ukrainą i UE w zakresie handlu i 
gospodarki, co powinno stać się integralną częścią przyszłego układu o 
stowarzyszeniu, i zachęca obie strony do ścisłej współpracy w trakcie trwających 
negocjacji w sprawie rozległego i wielostronnego obszaru wolnego handlu, a UE 
zachęca do rozszerzenia czterech swobód na Ukrainę; 

13. uważa, że wdrożenie wspólnej deklaracji przyjętej na międzynarodowej konferencji 
inwestycyjnej w sprawie modernizacji ukraińskiego GTS w 2009 r. jest w stanie 
rozwinąć współpracę energetyczną między Ukrainą i UE oraz skutecznie zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw energii na Ukrainę i do UE; a także z niecierpliwością 
oczekuje na jednoznaczne zobowiązanie nowego przywódcy Ukrainy oraz rządu tego 
kraju do realizacji osiągniętego porozumienia;

14. podkreśla znaczenie zapewnienia przez Ukrainę niezawodnego tranzytu energii oraz 
integracji jej sektora energetycznego z wewnętrznym rynkiem energii UE; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie przystąpienia Ukrainy do Traktatu o 
Wspólnocie Energetycznej przez Radę Ministerialną Wspólnoty Energetycznej w 
Zagrzebiu (Chorwacja) w dniu 18 grudnia 2009 r. oraz fakt, że w trakcie swojej 
pierwszej wizyty w Brukseli prezydent Ukrainy ponownie potwierdził chęć 
przeprowadzenia reform w sektorze energetycznym zgodnie z prawodawstwem UE;

15. wzywa również nowe władze Ukrainy do finalizacji procesu przystąpienia Ukrainy 
do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej oraz do przyjęcia nowej ustawy o 
wewnętrznym rynku gazu, która jest zgodna z unijną dyrektywą 2003/55/WE;

16. podkreśla, że Ukraina musi w dalszym ciągu reformować swój wewnętrzny rynek 
energii elektrycznej oraz inne sektory energetyczne, aby spełniać normy europejskie i 
umożliwić większą konkurencję; w związku z tym ponawia swój apel o zakończenie 
procesu synchronizacji ukraińskiego Jednolitego Systemu Energetycznego z siecią 
ENTSO-E, co przyczyni się do bezpieczeństwa energetycznego w całej Europie;

17. pokreśla znaczenie dalszej współpracy dwustronnej w zakresie zmian klimatu oraz 
ściślejszej współpracy w zakresie ochrony środowiska; w związku z tym z 
niecierpliwością oczekuje na dalsze postępy w tworzeniu na Ukrainie Regionalnego 
Centrum Ekologicznego, które przyczyni się do rozwiązania problemów 
środowiskowych na Ukrainie i w krajach sąsiednich, a także do stworzenia warunków 
dla bezpiecznego środowiska w całym regionie;

18. podkreśla swoje zdecydowane poparcie dla procesu tworzenia przedstawicielstwa 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Kijowie i podkreśla znaczenie 
dalszego rozszerzenia wsparcia finansowego EBI dla projektów na Ukrainie;

19. zachęca zarówno Parlament Europejski, jak i Radę do jak najszybszego podjęcia 
pozytywnej decyzji dotyczącej przydziału drugiej transzy pomocy makrofinansowej 
UE dla Ukrainy;
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Liberalizacja ruchu wizowego i rozmowy na temat zniesienia wiz między Ukrainą a 
UE

20. wzywa UE i Ukrainę do silnego zaangażowania w trwający dialog dotyczący polityki 
wizowej i w związku z postępami we wdrażaniu umów dotyczących ułatwień 
wizowych i readmisji ponawia swój apel o zmianę umowy dotyczącej ułatwień 
wizowych, aby uzyskać dalsze ułatwienia, szczególnie poprzez rozszerzenie kategorii 
obywateli Ukrainy korzystających z umowy o ułatwieniach wizowych oraz 
znalezienie właściwych rozwiązań, aby wprowadzić ogólną uproszczoną procedurę 
wizową wobec obywateli Ukrainy w świetle nowego prawodawstwa wspólnotowego 
w obszarze polityki wizowej;

21. wzywa UE i jej państwa członkowskie do stosowania kodeksu wizowego w taki 
sposób, by ubieganie się o wizy i proces ich wydawania był dla wnioskodawców jak 
najszybszy i jak najprostszy, a także do ograniczenia do minimum wszelkich innych 
opłat administracyjnych;

22. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie tymczasowe opracowane przez grupę 
roboczą Komisji Współpracy Parlamentarnej w sprawie polityki wizowej między UE 
i Ukrainą; oczekuje jak najszybszego opracowania ostatecznego sprawozdania i 
wzywa Parlament Europejski i Radę Najwyższą do rozpatrzenia tego ostatecznego 
sprawozdania na swoich sesjach plenarnych; ponadto wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby w pełni wdrożono umowę w sprawie ułatwień 
wizowych, a także do stałego usprawniania procedur administracyjnych przy 
wydawaniu wiz obywatelom Ukrainy;

23. z zadowoleniem przyjmuje postępy w rozmowach na temat wiz, których celem jest 
stworzenie systemu bezwizowego, zgodnie z ustaleniami szczytu UE-Ukraina w dniu 
4 grudnia 2009 r.; podkreśla, że należy opracować środki w celu przygotowania planu 
działania zawierającego jasne warunki i wymogi, jakie musi spełnić Ukraina, aby 
mógł powstać system bezwizowy dla obywateli Ukrainy, zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi w trakcie pierwszej wizyty prezydenta Ukrainy w Brukseli oraz jego 
spotkania z przewodniczącym Komisji Europejskiej; w związku z tym wzywa 
zarówno Komisję Europejską, jak i rząd Ukrainy do przedstawienia swojego 
stanowiska w odniesieniu do możliwości jak najszybszego uruchomienia tego planu 
działania, ponieważ krok ten zachęci obie zainteresowane strony do 
intensywniejszych przygotowań;

24. podkreśla potrzebę rozszerzenia systemu małego ruchu granicznego między 
państwami członkowskimi UE a krajami sąsiadującymi, szczególnie w odniesieniu do 
Ukrainy, na większy obszar i wzywa do zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy 
dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw 
członkowskich i zmieniającego postanowienia konwencji z Schengen, polegającej na 
rozszerzeniu strefy przygranicznej z 30 do 50 km;

25. podkreśla znaczenie wprowadzenia wspólnych kontroli granicznych między Ukrainą 
a sąsiadującymi państwami członkowskimi UE; w związku z tym wzywa Komisję 
Europejską do zmiany kodeksu granicznego Schengen (załącznik VI) poprzez 
wprowadzenie przepisu zezwalającego na zawieranie dwustronnych umów 
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dotyczących przeprowadzania wspólnych kontroli granicznych w ruchu drogowym 
na terytorium sąsiadujących państw trzecich;

Współpraca z krajami położonymi we wspólnym sąsiedztwie

26. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dotychczas postępy we wdrażaniu Partnerstwa 
Wschodniego, zwłaszcza w świetle pierwszego posiedzenia ministrów spraw 
zagranicznych Partnerstwa Wschodniego w dniu 8 grudnia 2009 r., i oczekuje 
dalszych sukcesów w ramach tego partnerstwa;

27. pochwala ogromne zaangażowanie Rady Najwyższej Ukrainy w prace Zgromadzenia 
Parlamentarnego EURONEST i z radością oczekuje na bliską współpracę, mającą na 
celu analizę współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz zadbanie o 
wspieranie skuteczności działalności parlamentarnej, a w szczególności wdrożenia 
standardów i praktyk UE na Ukrainie;

28. wyraża ubolewanie z powodu opóźnienia rozpoczęcia prac przez Zgromadzenie 
Parlamentarne EURONEST; wyraża nadzieję, że znalezione zostanie rozwiązanie 
kwestii uczestnictwa Białorusi, satysfakcjonujące wszystkie strony;

29. zwraca uwagę na wizytę nowego prezydenta Ukrainy w Federacji Rosyjskiej w dniu 
5 marca 2010; podkreśla, że nie ma alternatywy dla przyjaznych, konstruktywnych, 
pragmatycznych i obustronnie korzystnych stosunków między tymi dwoma krajami, 
co leży w interesie zarówno wszystkich stron, jak i Unii Europejskiej.
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