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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
(2019/2202(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti 
társulási megállapodásra, kiterjedően a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodásra (AA/DCFTA), amely 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba, valamint 
a kapcsolódó társulási menetrendre,

– tekintettel arra, hogy az 539/2001/EK tanácsi rendelet európai parlamenti és tanácsi 
módosításai nyomán 2017 június 11-én vízummentes rendszert vezettek be Ukrajna 
állampolgárai számára,

– tekintettel az Ukrajnával kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU 
Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtásáról szóló, 2018. december 
12-i állásfoglalására1, a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási 
megállapodásokról / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekről szóló, 2016. 
január 21-i állásfoglalására2, valamint a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság 
alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti 
partnerségről szóló 2020. június 19-i ajánlására, a 2020. júniusi csúcstalálkozó 
előkészítéseként3,

– tekintettel a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat 2019. december 12-i közös 
szolgálati dokumentumára a társulási menetrend Ukrajna általi végrehajtásáról,

– tekintettel az Euronest Parlamenti Közgyűlés, a keleti partnerség civil társadalmi 
fóruma és az ukrán civil társadalom más képviselőinek ajánlásaira és tevékenységeire,

– tekintettel az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság 2019. december 19-én tartott 
ülésén kiadott zárónyilatkozatokra és ajánlásokra,

– tekintettel a 2019. március 31-i és április 21-i ukrán elnökválasztáson, valamint a 2019. 
július 21-i előrehozott parlamenti választásokon részt vevő választási megfigyelő 
misszióinak következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság negyedik makroszintű pénzügyi támogatási programja keretében 
Ukrajnának nyújtott 500 millió EUR összegű kölcsön 2020. május 29-i folyósítására,

– tekintettel az EU által a szomszédos országoknak a Covid19-világjárvány elleni 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0518.
2 HL C 11., 2018.10.11., 82. o.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0167.
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küzdelemben való támogatása érdekében bevezetett, példa nélküli támogatási 
csomagokra, és különösen a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a bővítési és a 
szomszédságpolitikai partnerek számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról 
szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/701 európai parlamenti és tanácsi határozat4 által 
Ukrajnának nyújtott 1,2 milliárd EUR összegű kölcsönökre,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 
december 12-i, a saját kezdeményezésű jelentések készítésének engedélyezési 
eljárásáról szóló határozata 1. cikke (1) bekezdésének (e) pontjára és 3. mellékletére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére,

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

A. mivel a társulási megállapodás/a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás az Európai Unió Ukrajnával fenntartott kapcsolatainak sarokköve és a 
reformok ütemterve, amelynek teljes körű végrehajtását az Unióhoz való fokozatos 
közeledés és a tagsági kritériumoknak való fokozatos megfelelés felé tett 
kulcsfontosságú lépésnek kell tekinteni;

B. mivel 2019-ben Ukrajna mind elnöki, mind parlamenti szinten kényes választási 
időszakon ment keresztül, és mivel dicséretesnek kell tekinteni, ahogy ezen időszakot 
kezelte;

C. mivel Ukrajna jogalkotási tevékenységének üteme továbbra is folyamatos, olykor a 
parlamenti ellenőrzésnek és a jogalkotás minőségének rovására;

D. mivel annak ellenére, hogy Ukrajna jelentős előrelépést tett az Unióhoz való közeledés 
felé vezető úton, számos reformját még be kell fejezni, és néhány további intézkedést 
még el kell fogadni a visszaesés elkerülése érdekében;

E. mivel az elfogadott reformokban rejlő lehetőségeket a belső intézményi instabilitás és 
ellentmondások miatt még mindig nem aknázzák ki teljes mértékben;

F. mivel az ukrán állampolgárok továbbra is széles körben támogatják a modernizációt, az 
oligarchizáció megszüntetését, a reformok végrehajtását és a korrupció elleni 
küzdelmet;

G. mivel a Covid19-világjárvány kitörése előtt az ukrán gazdaság újra stabilizálódott és 
kielégítő ütemben nőtt;

H. mivel a jelenlegi globális válság összehangolt megközelítést és rendkívüli támogatási 
intézkedési csomagokat tesz szükségessé;

I. mivel Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi integritását még mindig aláássa 
az ország keleti részén zajló megoldatlan konfliktus, valamint a Donyec-medence nagy 
részének és a Krím egész területének Oroszország általi megszállása;

Közös értékek és általános elvek

4 HL L 165., 2020.5.27, 31. o.
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1. megjegyzi, hogy a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás reformterv, és hangsúlyozza annak kiemelkedő fontosságát, különösen 
ezekben a kivételes időszakokban;

2. üdvözli a példa nélküli segélycsomagokat, köztük a makroszintű pénzügyi támogatást, 
amelyeket az Unió bocsátott Ukrajna rendelkezésére a Covid19 okozta vészhelyzet 
kezeléséhez;

3. elégedett azzal kapcsolatban, hogy megfigyelő missziói összességében 
versenyképesnek, jól szervezettnek és hatékony módon irányítottnak értékelték a 2019. 
évi ukrán elnökválasztást és parlamenti választásokat;

4. felhívja az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki és alkalmazzon kvalitatív 
mechanizmusokat – köztük egyértelmű referenciamutatókat – a reformok Ukrajna általi 
végrehajtásának nyomon követésére;

Reformok és intézményi keret

5. üdvözli az Ukrajna által a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások 
teljesítése terén elért eredményeket, különösen a mezőgazdaság, az energia, a 
bankszektor, a decentralizáció és a választási eljárások területén; aggodalmát fejezi ki 
azonban amiatt, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálati mechanizmusa („Pulse of 
the AA”) szerint a társulási megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak 
csak 37%-a valósult meg 2019-ben;

6. üdvözli a 2018-ban elfogadott közös kormányzati-parlamenti ütemtervet és az európai 
integráció közös platformjának 2019. novemberi létrehozását;

7. dicséret illeti Ukrajnát a közigazgatás reformja terén elért előrehaladásért és az új 
választási törvény 2019. decemberi elfogadásáért;

8. üdvözli a 2018-ban megkezdett decentralizációs reformot, és sürgeti Ukrajnát annak 
befejezésére;

9. sürgeti Ukrajnát, hogy ratifikálja a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát és a 
nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok 
megelőzéséről szóló isztambuli egyezményt;

Együttműködés a közös kül- és biztonságpolitika terén

10. gratulál Ukrajnának az új „NATO-tagságra esélyes partner” státuszához;

11. megismétli, hogy az Unió szilárdan támogatja Ukrajna nemzetközileg elismert határain 
belüli függetlenségét, szuverenitását és területi integritását, valamint hogy támogatja az 
orosz kormány és az ország területi integritását aláásó ügynökök nemzetközileg 
összehangolt szankcionálását mindaddig, amíg a szankciók feloldásához szükséges 
valamennyi feltétel teljesül;

12. tudomásul veszi, hogy az ukrán parlament 2018 júniusában elfogadta a 
nemzetbiztonságról szóló törvényt; sürgeti azonban, hogy fogadjon el további 
jogszabályokat Ukrajna biztonsági szolgálata hatásköreinek korlátozására annak 
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érdekében, hogy azt tisztán kémelhárítási és terrorizmusellenes ügynökséggé lehessen 
átalakítani;

Jogérvényesülés, szabadság és biztonság

13. üdvözli, hogy a korrupció megelőzéséért felelős nemzeti ügynökséget (NAPC) újra 
létrehozták, és hogy a korrupcióellenes legfelsőbb bíróság 2019 szeptemberében 
megkezdte munkáját; sajnálatát fejezi ki azonban a 2017 óta hozott ítéletek alacsony 
száma, valamint az átfogó korrupcióellenes stratégia hiánya miatt;

14. sajnálja, hogy az igazságszolgáltatás továbbra is Ukrajna egyik legkevésbé megbízható 
intézménye, és aggodalmát fejezi ki a 2019. októberi reform óta fennálló állapota miatt;

15. üdvözli a legfőbb ügyész hivatalának 2019 szeptemberében megkezdett reformját, és 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a hivatal teljes függetlenségét; sürgeti az ukrán 
hatóságokat, hogy a Velencei Bizottság 969/2019. sz. véleményével teljes összhangban 
hajtsák végre a Legfelsőbb Bíróság reformját;

Emberi jogok és alapvető szabadságok

16. határozottan elítéli az emberi jogoknak és az alapvető szabadságoknak a megszálló erők 
által a Krímben és a Donyec-medencében elkövetett megsértését;

17. tudomásul veszi az ukrán nyelv mint államnyelv működésének támogatásáról szóló 
törvényt, és kéri az ukrán hatóságokat, hogy a törvényt a Velencei Bizottság 960/2019. 
számú véleményében foglalt ajánlásokkal összhangban hajtsák végre;

Kereskedelmi és gazdasági együttműködés 

18. üdvözli az EU és Ukrajna közötti kereskedelmi forgalom jelentős növekedését, 
amelynek következtében az Unió jelenleg Ukrajna legnagyobb kereskedelmi partnere;

19. üdvözli a jogszabályok uniós vívmányokhoz való közelítésében történt előrelépést, 
valamint az állat- és növény-egészségügyi stratégia 2019. novemberi elfogadását;

20. megjegyzi, hogy további előrelépés történt Ukrajna vám- és határigazgatási eljárásainak 
az Unió eljárásaival való összehangolása terén; elismerését fejezi ki amiatt, hogy az 
ukrán kormány 2020 májusában elfogadta a 2025-ig tartó időszakra szóló integrált 
határigazgatási stratégiát és az azt követő, 2020–2022. évi cselekvési tervet;

21. üdvözli a mezőgazdasági földterületek értékesítéséről szóló törvény 2020. márciusi 
elfogadását, valamint a banki tevékenységek szabályozását szolgáló egyes eszközök 
javításáról szóló törvény 2020. májusi elfogadását, amely megerősíti a bankrendszert és 
megakadályozza, hogy a PrivatBank visszakerüljön korábbi tulajdonosaihoz;

22. sürgeti Ukrajnát, hogy folytassa az állami tulajdonú vállalatok privatizációját, és 
felszólítja, hogy szüntesse meg a feldolgozatlan faanyagok exportjára vonatkozó 
moratóriumot;

Energia, környezetvédelem és éghajlatváltozás

23. üdvözli, hogy 2019-ben befejeződött a Naftohaz szétválasztása, és az EU harmadik 
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energiacsomagjával összhangban létrejött egy jogilag független 
földgázszállításirendszer-üzemeltető;

24. sajnálja, hogy a villamos energia új nagykereskedelmi piaca, amely 2019 júliusában 
kezdte meg működését Ukrajnában, még mindig nem versenyképes;

25. helyesli, hogy az ukrán kormány 2019 februárjában elfogadta a 2030-ig tartó időszakra 
szóló állami környezetvédelmi politikát és a nemzeti hulladékgazdálkodási tervet; 
sürgeti Ukrajnát, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy véget vessen a 
természeti erőforrások illegális és fenntarthatatlan kiaknázása által okozott környezeti 
károknak, például a Kárpátok őserdeiben folytatott illegális fakitermelésnek, különösen 
a Svydovets síparadicsom jogellenes projektjével összefüggésben;

Átmeneti rendelkezések

26. elégedett a folyamatban lévő találkozók eredményeivel és a Jean Monnet-párbeszéd 
keretében végzett tevékenységekkel;

27. ismételten kéri, hogy hozzanak létre egy keleti partnerségi egyetemet Ukrajnában, és 
felhívja az uniós intézményeket, hogy erősítsék meg és bővítsék ki az ukrán jogi 
szakembereknek szóló képzési programokat;

°

° °

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint 
Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének.


