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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 και τον τίτλο V και δη τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, συμπεριλαμβανομένης 
σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΑΑ/DCFTA), η οποία 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2017, και τη σχετική ατζέντα σύνδεσης,

– έχοντας υπόψη την έναρξη ισχύος, στις 11 Ιουνίου 2017, ενός καθεστώτος απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ουκρανίας, ως αποτέλεσμα των 
τροποποιήσεων που επέφεραν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία και δη εκείνα 
της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ 
με την Ουκρανία1, και της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης 
και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη 
Μολδαβία και την Ουκρανία2, καθώς και την από 19ης Ιουνίου 2020 σύστασή του προς 
το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με 
την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 20203,

– έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 12ης Δεκεμβρίου 2019, 
σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή του θεματολογίου σύνδεσης όσον αφορά την 
Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις δραστηριότητες της κοινοβουλευτικής συνέλευσης 
Euronest, του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και 
άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στην Ουκρανία,

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της συνόδου της Επιτροπής 
Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, της 19ης Δεκεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των αποστολών εκλογικών παρατηρητών που 
απέστειλε στις ουκρανικές προεδρικές εκλογές της 31ης Μαρτίου και της 21ης 
Απριλίου 2019, καθώς και στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 21ης Ιουλίου 2019,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0518.
2 ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0167
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– έχοντας υπόψη την εκταμίευση, στις 29 Μαΐου 2020, δανείου ύψους 500 εκατ. EUR 
προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του τέταρτου προγράμματος μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τα πρωτοφανή πακέτα συνδρομής που έθεσε σε εφαρμογή η ΕΕ για να 
βοηθήσει τις γειτονικές χώρες να καταπολεμήσουν την πανδημία COVID-19 και δη τα 
δάνεια ύψους 1,2 δισ. EUR που διατέθηκαν στην Ουκρανία με την απόφαση (ΕΕ) 
2020/701 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 Μαΐου 2020, 
σχετικά με τη παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στους εταίρους 
της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-194,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης 
εκθέσεων πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΑ/DCFTA αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία και είναι ταυτόχρονα χάρτης πορείας 
μεταρρυθμίσεων, της οποίας η πλήρης εφαρμογή πρέπει να θεωρείται κύριο βήμα 
βαθμιαίας σύγκλισης με την Ένωση και σταδιακής συμμόρφωσης με τα κριτήρια 
προσχώρησής της·

Β. λαμβάνοντας  υπόψη ότι το 2019 η Ουκρανία διάνυσε ευαίσθητη εκλογική περίοδο, 
τόσο σε προεδρικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, και ότι ο τρόπος με τον οποίο 
χειρίστηκε τα γεγονότα της περιόδου είναι αξιέπαινος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική δραστηριότητα της Ουκρανίας συνεχίστηκε σε 
αμείωτους ρυθμούς, μερικές φορές εις βάρος του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της 
ποιότητας της νομοθεσίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει σημαντικά 
βήματα προόδου στην προσπάθειά της να προσεγγίσει την Ένωση, ορισμένες από τις 
μεταρρυθμίσεις της παραμένουν ανολοκλήρωτες και ορισμένα πρόσθετα μέτρα 
απομένουν να εγκριθούν και τούτο προκειμένου να μην υπάρξει καμία οπισθοδρόμηση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν εξακολουθεί να μην έχουν 
αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς λόγω θεσμικής αστάθειας και παλινωδιών στο 
εσωτερικό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός, η απαλλαγή από τους ολιγάρχες, οι 
μεταρρυθμίσεις και η καταπολέμηση της διαφθοράς εξακολουθούν να τυγχάνουν 
μεγάλης υποστήριξης από τους Ουκρανούς πολίτες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν ξεσπάσει η πανδημία της COVID-19, η ουκρανική 

4 ΕΕ L 165 της 27.5.2020, σ. 31.
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οικονομία είχε επανέλθει στη σταθερότητα και αναπτυσσόταν με ικανοποιητικό ρυθμό·

Η- λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση απαιτεί συντονισμένη 
προσέγγιση και δέσμες έκτακτων μέτρων στήριξης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας εξακολουθούν να υπονομεύονται από την ανεπίλυτη σύγκρουση που σοβεί 
στο ανατολικό τμήμα της χώρας και από τη συνεχιζόμενη ρωσική κατοχή μεγάλων 
τμημάτων της περιοχής του Ντονμπάς και του συνόλου της Κριμαίας·

Κοινές αξίες και γενικές αρχές

1. σημειώνει ότι η ΑΑ/DCFTA αποτελεί σχέδιο στρατηγικής μεταρρυθμίσεων και τονίζει 
την ύψιστη σημασία που έχει και δη σε πρωτόγνωρες συγκυρίες όπως η παρούσα·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρωτοφανή πακέτα βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, που έθεσε η 
Ένωση στην διάθεση της Ουκρανίας για να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε η νόσος COVID-19·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι αποστολές παρατήρησης του 2019 έκριναν ότι οι  
ουκρανικές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές υπήρξαν σε γενικές γραμμές 
ανταγωνιστικές, διοργανώθηκαν σωστά και διεξήχθησαν με αποτελεσματικό τρόπο·

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει μηχανισμούς αξιολόγησης 
ποιότητας για την εποπτεία της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων σαφών σημείων αναφοράς·

Μεταρρυθμίσεις και θεσμικό πλαίσιο

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ουκρανία όσον 
αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της όπως κατοχυρώθηκαν στη συμφωνία 
σύνδεσης και δη στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, των τραπεζών, της 
αποκέντρωσης και των εκλογικών διαδικασιών· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του 
διότι, σύμφωνα με τον μηχανισμό αξιολόγησης της Συμφωνίας Σύνδεσης («Pulse of the 
AA»), μόνο το 37 % των σχετικών με την εφαρμογή της συμφωνίας καθηκόντων 
εκπληρώθηκαν το 2019·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον κοινό χάρτη πορείας που ενέκριναν κυβέρνηση 
και κοινοβούλιο το 2018 και για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση τον Νοέμβριο του 2019·

7. συγχαίρει την Ουκρανία για την πρόοδο που έχει σημειώσει σε σχέση με τη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησής της και για την έγκριση νέου εκλογικού κώδικα 
τον Δεκέμβριο του 2019·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις για την αποκέντρωση που 
ξεκίνησαν το 2018 και παροτρύνει την Ουκρανία να τις ολοκληρώσει·

9. παροτρύνει την Ουκρανία να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και 
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την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

Συνεργασία στον τομέα της κοινής εσωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 
(ΚΕΠΠΑ)

10. συγχαίρει την Ουκρανία για το νέο καθεστώς της του εταίρου ενισχυμένων ευκαιριών 
του ΝΑΤΟ·

11. επαναλαμβάνει την αταλάντευτη υποστήριξη και προσήλωση της Ένωσης στην 
ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των 
διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, καθώς και τη στήριξή της στη διεθνώς 
συντονισμένη επιβολή κυρώσεων κατά της ρωσικής κυβέρνησης και του ρωσικού 
παράγοντα διότι υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, και τούτο μέχρι να 
εκπληρωθούν όλες οι σχετικές προϋποθέσεις για την άρση των κυρώσεων·

12. σημειώνει την έγκριση από το ουκρανικό κοινοβούλιο του νόμου για την εθνική 
ασφάλεια τον Ιούνιο του 2018· παροτρύνει, ωστόσο, το ουκρανικό κοινοβούλιο να 
εγκρίνει πρόσθετη νομοθεσία για τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων της ουκρανικής 
υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας (SSU), προκειμένου να μετατραπεί αυτή 
αποκλειστικά σε υπηρεσία αντικατασκοπείας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επαναφορά της εθνικής υπηρεσίας για την 
πρόληψη της διαφθοράς (NAPC) και διότι το ανώτατο δικαστήριο για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2019· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τον χαμηλό αριθμό αποφάσεων που έχουν εκδοθεί 
μέχρι σήμερα, καθώς και για την έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς από το 2017 έως σήμερα·

14. εκφράζει τη λύπη του διότι η δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι ένας από τους λιγότερο 
αξιόπιστους θεσμούς στην Ουκρανία και εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται από τη μεταρρύθμιση του Οκτωβρίου 2019 και έπειτα·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεταρρύθμιση της γενικής εισαγγελίας που 
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης 
ανεξαρτησία της υπηρεσίας· παροτρύνει τις ουκρανικές αρχές να προβούν στη 
μεταρρύθμιση του ανωτάτου δικαστηρίου σε πλήρη συμμόρφωση με τη γνωμοδότηση 
αριθ. 969/2019 της Επιτροπής της Βενετίας·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

16. καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών που διαπράττουν οι κατοχικές δυνάμεις στην Κριμαία και στο 
Ντονμπάς·

17. έχει υπόψη του τον νόμο για τη στήριξη της λειτουργίας της ουκρανικής γλώσσας ως 
κρατικής γλώσσας και ζητεί από τις ουκρανικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο 
σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχονται στη γνωμοδότηση αριθ. 960/2019 της 
Επιτροπής της Βενετίας·
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Εμπόριο και οικονομική συνεργασία 

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση των εμπορικών ροών ΕΕ-
Ουκρανίας, με αποτέλεσμα η Ένωση να είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος 
εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας·

19. επικροτεί την πρόοδο που σημειώνει η κανονιστική προσέγγιση της Ουκρανίας προς το 
κεκτημένο της ΕΕ και επικροτεί επίσης την έγκριση στρατηγικής υγειονομικής και 
φυτοϋγειονομικής προστασίας τον Νοέμβριο του 2019·

20. λαμβάνει υπόψη του την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
ευθυγράμμιση των τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών της Ουκρανίας με 
εκείνες της Ένωσης· επικροτεί την έγκριση από την ουκρανική κυβέρνηση, στα τέλη 
Μαΐου 2020, της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων έως το 
2025 και του επακόλουθου σχεδίου δράσης 2020-2022·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, τον Μάρτιο του 2020, του νόμου περί 
αμειψισποράς, καθώς και για την έγκριση, τον Μάιο του 2020, του νόμου περί 
βελτίωσης ορισμένων μέσων ρύθμισης της τραπεζικής δραστηριότητας, ο οποίος 
ενισχύει το τραπεζικό σύστημα και εμποδίζει την επιστροφή της PrivatBank στους 
πρώην ιδιοκτήτες της·

22. παροτρύνει την Ουκρανία να προωθήσει περαιτέρω την ιδιωτικοποίηση κρατικών 
επιχειρήσεων και να άρει το μορατόριουμ στις εξαγωγές ακατέργαστης ξυλείας·

Ενέργεια, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού 
της Naftohaz το 2019 και τη δημιουργία ενός νομικά ανεξάρτητου διαχειριστή δικτύου 
μεταφοράς φυσικού αερίου σύμφωνα με τις επιταγές της τρίτης δέσμης μέτρων της ΕΕ 
για την ενέργεια·

24. εκφράζει τη λύπη του διότι η νέα αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που 
άρχισε να λειτουργεί στην Ουκρανία στα τέλη του Ιουλίου 2019 εξακολουθεί να μην 
είναι ανταγωνιστική·

25. επικροτεί την έγκριση από την ουκρανική κυβέρνηση, στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, της 
στρατηγικής για την κρατική περιβαλλοντική πολιτική έως το 2030 και του εθνικού 
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων· παροτρύνει την Ουκρανία να αναλάβει δράση για να 
δοθεί ένα τέρμα στην περιβαλλοντική ζημία που προκαλεί η παράνομη και μη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, όπως είναι η παράνομη υλοτομία στα πρωτόγονα 
Καρπάθια δάση, ιδίως σε σχέση με το παράνομο έργο χιονοδρομικού κέντρου στο 
Svydovets·

Θεσμικές διατάξεις

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβαση των συνεχιζόμενων συναντήσεων και 
των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο του διαλόγου Jean Monnet·

27. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός Πανεπιστημίου Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης στην Ουκρανία και καλεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να 
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ενισχύσουν και να επεκτείνουν τα προγράμματα κατάρτισης για ουκρανούς νομικούς·

°

° °

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στον Πρόεδρο, 
την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας.


