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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
(2019/2202(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 8. pantu un V sadaļu, jo īpaši 21., 22., 36. un 
37. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību piekto daļu,

– ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas 
puses, un Ukrainu, no otras puses, tostarp padziļinātu un visaptverošu brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (AA/DCFTA), kas stājās spēkā 2017. gada 1. septembrī, un ar to 
saistīto asociācijas programmu,

– ņemot vērā to, ka 2017. gada 11. jūnijā attiecībā uz Ukrainas pilsoņiem stājās spēkā 
bezvīzu režīms atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes izdarītajiem grozījumiem 
Padomes Regulā (EK) Nr. 539/2001,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas attiecībā uz Ukrainu, jo īpaši 2018. gada 12. 
decembra rezolūciju par ES Asociācijas nolīguma ar Ukrainu īstenošanu1 un 2016. gada 
21. janvāra rezolūciju par asociācijas nolīgumiem / padziļinātām un visaptverošām 
brīvās tirdzniecības zonām ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu2, kā arī 2020. gada 19. 
jūnija ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / 
Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam3,

– ņemot vērā Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta 2019. gada 12. decembra 
kopīgo dienestu darba dokumentu par asociācijas īstenošanas ziņojumu par Ukrainu,

– ņemot vērā Euronest parlamentārās asamblejas, Austrumu partnerības pilsoniskās 
sabiedrības foruma un citu Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pārstāvju ieteikumus un 
darbības,

– ņemot vērā ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejas 2019. gada 
19. decembra sanāksmes galīgos paziņojumus un ieteikumus,

– ņemot vērā Parlamenta vēlēšanu novērošanas misiju 2019 gada 31. martā un 21. aprīļa 
secinājumus par Ukrainas prezidenta vēlēšanām un 2019. gada 21. jūlija secinājumus 
par pirmstermiņa parlamenta vēlēšanām,

– ņemot vērā to, ka 2020. gada 29. maijā Ukrainai tika izmaksāts 500 miljonu EUR 
aizdevums kā daļa no Komisijas ceturtās makrofinansiālās palīdzības (MFA) 
programmas,

– ņemot vērā bezprecedenta palīdzības pasākumu kopumus, ko ES ieviesusi, lai palīdzētu 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0518.
2 OV C 11, 12.1.2018., 82. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0167.
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kaimiņvalstīm cīņā pret Covid-19 pandēmiju, un jo īpaši aizdevumus 1,2 miljardu EUR 
apmērā, kas Ukrainai piešķirti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. maija 
Lēmumu (ES) 2020/701 par makrofinansiālas palīdzības sniegšanu paplašināšanās un 
kaimiņattiecību partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmiju4,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu, kā arī 1. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 
3. pielikumu Priekšsēdētāju konferences 2002. gada 12. decembra lēmumā par 
procedūru patstāvīgo ziņojumu sagatavošanas atļaujas piešķiršanai,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā AN/DCFTA ir stūrakmens Eiropas Savienības attiecībām ar Ukrainu un reformu 
ceļvedis, kura pilnīga īstenošana būtu jāuzskata par galveno soli ceļā uz pakāpenisku 
tuvināšanos Savienībai un pakāpenisku atbilstību tās dalības kritērijiem;

B. tā kā 2019. gadā Ukraina piedzīvoja delikātu vēlēšanu periodu gan prezidenta, gan 
parlamenta līmenī un tā kā būtu jāpauž uzslava par tās rīcību šajā periodā;

C. tā kā Ukrainas likumdošanas darbības temps ir saglabājies, dažkārt kaitējot 
parlamentārajai kontrolei un tiesību aktu kvalitātei;

D. tā kā, neraugoties uz to, ka Ukraina ir guvusi ievērojamus panākumus virzībā uz 
tuvināšanos Savienībai, vairākas reformas vēl ir jāpabeidz un vēl ir jāpieņem daži 
papildu pasākumi, lai novērstu jebkādu regresu;

E. tā kā iekšējās institucionālās nestabilitātes un pretrunu dēļ pieņemto reformu potenciāls 
joprojām netiek pilnībā izmantots;

F. tā kā Ukrainas iedzīvotāju vidū joprojām ir ļoti liels atbalsts modernizācijai, oligarhu 
varas izbeigšanai, reformām un cīņai pret korupciju;

G. tā kā pirms Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma Ukrainas ekonomika bija atguvusi 
stabilitāti un tās izaugsme bija apmierinoša;

H. tā kā pašreizējās globālās krīzes dēļ ir vajadzīga koordinēta pieeja un ārkārtas atbalsta 
pasākumu kopumi;

I. tā kā Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti joprojām apdraud 
neatrisinātais konflikts valsts austrumos un tas, ka Krievija ir okupējusi lielu daļu 
Donbasa un visu Krimu,

Kopīgas vērtības un vispārīgi principi

1. norāda, ka AN/DCFTA ir reformu plāns, un uzsver tā ārkārtīgi svarīgo nozīmi, jo īpaši 
šajos ārkārtējos laikos;

2. atzinīgi vērtē līdz šim nepieredzētos atbalsta pasākumu kopumus, tostarp 
makrofinansiālo palīdzību, ko Savienība ir darījusi pieejamu Ukrainai, lai palīdzētu tai 

4 OV L 165, 27.5.2020., 31. lpp.
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pārvarēt Covid-19 ārkārtas situāciju;

3. pauž gandarījumu par to, ka tā novērošanas misijas 2019. gada Ukrainas prezidenta un 
parlamenta vēlēšanas kopumā novērtēja kā konkurējošas, labi administrētas un efektīvi 
pārvaldītas;

4. aicina Komisiju izstrādāt un īstenot kvalitatīvus mehānismus, kas būtu domāti tam, lai 
uzraudzītu Ukrainas reformu īstenošanu, cita starpā paredzot skaidrus kritērijus;

Reformas un iestāžu sistēma

5. atzinīgi vērtē Ukrainas panākto progresu asociācijas nolīgumā paredzēto saistību 
izpildē, jo īpaši lauksaimniecības, enerģētikas, banku, decentralizācijas un vēlēšanu 
procedūru jomā; tomēr pauž bažas par to, ka saskaņā ar asociācijas nolīguma 
pārskatīšanas mehānismu (“asociācijas nolīguma pulss”) 2019. gadā tika izpildīti tikai 
37 % ar asociācijas nolīguma īstenošanu saistīto uzdevumu;

6. atzinīgi vērtē 2018. gadā pieņemto valdības un parlamenta kopīgo ceļvedi un kopīgas 
Eiropas integrācijas platformas izveidi 2019. gada novembrī;

7. izsaka atzinību Ukrainai par panākumiem, ko tā guvusi, reformējot valsts pārvaldi, un 
par jauna vēlēšanu kodeksa pieņemšanu 2019. gada decembrī;

8. atzinīgi vērtē 2018. gadā sākto decentralizācijas reformu un mudina Ukrainu to pabeigt;

9. mudina Ukrainu ratificēt Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus un Stambulas 
konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un 
apkarošanu;

Sadarbība kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā

10. apsveic Ukrainu ar to, ka tā ir kļuvusi par NATO partneri ar lielākām iespējām;

11. atkārtoti apliecina Savienības nelokāmo atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un 
teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās un apņemšanos to nodrošināt, 
kā arī tās atbalstu starptautiski koordinētu sankciju piemērošanai Krievijas valdībai un 
aģentiem, kas apdraud valsts teritoriālo integritāti, līdz brīdim, kad būs izpildīti visi 
attiecīgie nosacījumi sankciju atcelšanai;

12. ņem vērā to, ka Ukrainas parlaments 2018. gada jūnijā pieņēma likumu par valsts 
drošību; tomēr mudina to pieņemt papildu tiesību aktus, kuru mērķis ir ierobežot 
Ukrainas drošības dienesta kompetences, lai to pārveidotu par vienkāršu pretizlūkošanas 
un terorisma apkarošanas aģentūru;

Tiesiskums, brīvība un drošība

13. pauž gandarījumu par to, ka ir atjaunota Valsts korupcijas novēršanas aģentūra un ka 
2019. gada septembrī darbu sāka Augstākā korupcijas apkarošanas tiesa; tomēr pauž 
nožēlu par to, ka līdz šim ir pieņemts neliels skaits spriedumu, kā arī par to, ka kopš 
2017. gada nav izstrādāta visaptveroša korupcijas novēršanas stratēģija;

14. pauž nožēlu par to, ka tiesu iestādes joprojām ir viena no institūcijām, kurām Ukrainā 
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uzticas vismazāk, un pauž bažas par stāvokli tiesu varas jomā kopš 2019. gada oktobra 
reformas;

15. atzinīgi vērtē 2019. gada septembrī sākto ģenerālprokuratūras reformu un uzsver 
nepieciešamību nodrošināt, ka tā ir pilnībā neatkarīga; mudina Ukrainas varas iestādes 
veikt Augstākās tiesas reformu, pilnībā ievērojot Venēcijas komisijas atzinumu Nr. 
969/2019;

Cilvēktiesības un pamatbrīvības

16. stingri nosoda cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumus, ko veic okupācijas spēki 
Krimā un Donbasā;

17. ņem vērā likumu par atbalstu ukraiņu valodas kā valsts valodas darbībai un aicina 
Ukrainas iestādes likumu īstenot saskaņā ar Venēcijas komisijas atzinumā Nr. 960/2019 
ietvertajiem ieteikumiem;

Tirdzniecība un ekonomiskā sadarbība 

18. atzinīgi vērtē to, ka ES un Ukrainas tirdzniecības plūsma ir ievērojami palielinājusies, 
kā rezultātā Savienība pašlaik ir Ukrainas lielākā tirdzniecības partnere;

19. atzinīgi vērtē progresu Ukrainas tiesību aktu tuvināšanā ES acquis un sanitārās un 
fitosanitārās stratēģijas pieņemšanu 2019. gada novembrī;

20. ņem vērā, ka ir panākts turpmāks progress Ukrainas muitas un robežprocedūru 
saskaņošanā ar Savienības muitas un robežprocedūrām; atzinīgi vērtē to, ka Ukrainas 
valdība 2020. gada maijā pieņēma integrētas robežu pārvaldības stratēģiju līdz 
2025. gadam un no tās izrietošo rīcības plānu 2020.–2022. gadam;

21. atzinīgi vērtē 2020. gada martā pieņemto likumu par lauksaimniecības zemes 
pārdošanu, kā arī 2020. gada maijā pieņemto likumu par dažu banku darbības 
regulēšanas instrumentu uzlabošanu, kas nostiprina banku sistēmu un neļauj PrivatBank 
atdot atpakaļ tās bijušajiem īpašniekiem;

22. mudina Ukrainu vēl vairāk veicināt valsts uzņēmumu privatizāciju un aicina to atcelt 
neapstrādātu kokmateriālu eksporta moratoriju;

Enerģētika, vide un klimata pārmaiņas

23. atzinīgi vērtē uzņēmuma “Naftogaz” nodalīšanas pabeigšanu 2019. gadā un juridiski 
neatkarīga gāzes pārvades sistēmas operatora izveidi saskaņā ar ES trešo enerģētikas 
paketi;

24. pauž nožēlu, ka jaunais elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus, kas Ukrainā sāka 
darboties 2019. gada jūlijā, joprojām nav konkurētspējīgs;

25. atzinīgi vērtē to, ka Ukrainas valdība 2019. gada februārī pieņēma valsts vides politikas 
stratēģiju līdz 2030. gadam un valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu; mudina 
Ukrainu rīkoties, lai izbeigtu kaitējumu videi, ko radījusi nelikumīga un neilgtspējīga 
dabas resursu izmantošana, piemēram, nelikumīga mežizstrāde Karpatu pirmatnējos 
mežos, jo īpaši saistībā ar nelikumīgo Svidovecas slēpošanas kūrorta projektu;
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Institucionālie noteikumi

26. atzinīgi vērtē notikušo sanāksmju iznākumu un darbības, kas veiktas saistībā ar Žana 
Monē dialogu;

27. atkārtoti aicina izveidot Austrumu partnerības universitāti Ukrainā un aicina Savienības 
iestādes pastiprināt un paplašināt Ukrainas juridisko profesiju pārstāvju apmācības 
programmas;

°

° °

28. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos un Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam.


