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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna
(2019/2202(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 8 u t-Titolu V, b'mod partikolari l-Artikoli 21, 22, 36 u 37 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-Parti Ħamsa tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, inkluż Ftehim ta' Kummerċ 
Ħieles Approfondit u Komprensiv (AA/DCFTA), li daħal fis-seħħ fl-
1 ta' Settembru 2017, u l-Aġenda ta' Assoċjazzjoni relatata,

– wara li kkunsidra d-dħul fis-seħħ ta' sistema ta' vjaġġar mingħajr viża għaċ-ċittadini tal-
Ukrajna fil-11 ta' Ġunju 2017, b'riżultat tal-emendi għar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) 539/2001 magħmula mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Ukrajna, b'mod partikolari 
dawk tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni 
tal-UE mal-Ukrajna1, u tal-21 ta' Jannar 2016 dwar il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Żoni 
ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna2, 
kif ukoll ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2020 lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 
u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' 
Ġunju 20203,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma konġunt tal-persunal tal-Kummissjoni Ewropea 
u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna tat-12 ta' Diċembru 2019 dwar ir-Rapport 
ta' Implimentazzjoni tal-Assoċjazzjoni dwar l-Ukrajna,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet u l-attivitajiet tal-Assemblea Parlamentari 
Euronest, tal-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-Sħubija tal-Lvant u ta' rappreżentanti oħra 
tas-soċjetà ċivili fl-Ukrajna,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet finali u r-rakkomandazzjonijiet tal-laqgħa tal-
Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna tad-19 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-missjonijiet għall-elezzjonijiet presidenzjali fl-
Ukrajna fil-31 ta' Marzu u fil-21 ta' April 2019, u għall-elezzjonijiet parlamentari bikrija 
tal-21 ta' Lulju 2019,

– wara li kkunsidra l-iżborż ta' self ta' EUR 500 miljun lill-Ukrajna fid-29 ta' Mejju 2020, 

1 Testi adottati, P8_TA(2018)0518.
2 ĠU C 11, 12.1.2018, p. 82.
3 Testi adottati, P9_TA(2020)0167.
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bħala parti mir-raba' programm ta' assistenza makrofinanzjarja (MFA) tal-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-pakketti ta' assistenza mingħajr preċedent li ddaħħlu fis-seħħ mill-
UE biex tgħin lill-pajjiżi ġirien fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19, u b'mod 
partikolari s-self ta' EUR 1,2 biljun li sar disponibbli għall-Ukrajna permezz tad-
Deċiżjoni (UE) 2020/701 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 2020 
dwar il-forniment ta' assistenza makrofinanzjarja lis-sħab tat-tkabbir u tal-viċinat fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-194,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-
Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-
12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq 
inizjattiva proprja,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2020),

A. billi l-AA/DCFTA huwa l-element fundamentali tar-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
mal-Ukrajna u pjan direzzjonali għar-riformi, li l-implimentazzjoni sħiħa tiegħu 
għandha titqies bħala l-pass ewlieni lejn it-tqarrib gradwali lejn l-Unjoni u l-konformità 
progressiva mal-kriterji tas-sħubija tagħha;

B. billi fl-2019, l-Ukrajna għaddiet minn perjodu elettorali delikat, kemm fil-livell 
presidenzjali kif ukoll f'dak parlamentari, u billi l-ġestjoni tagħha ta' dak il-perjodu 
għandha tiġi mfaħħra;

C. billi l-progress tal-attività leġislattiva tal-Ukrajna ġie sostnut, xi drabi għad-detriment 
tal-iskrutinju parlamentari u l-kwalità tal-leġiżlazzjoni;

D. billi għalkemm l-Ukrajna għamlet progress sostanzjali fit-triq tagħha lejn it-tqarrib lejn 
l-Unjoni, għad iridu jitlestew għadd ta' riformi tagħha u xi miżuri addizzjonali għad 
iridu jiġu adottati sabiex jiġi evitat kwalunkwe rigress;

E. billi l-potenzjal sħiħ tar-riformi adottati għadu ma ġiex realizzat minħabba l-instabbiltà 
u l-kontradizzjonijiet istituzzjonali interni;

F. billi għad hemm appoġġ qawwi għall-modernizzazzjoni, id-deoligarkizzazzjoni, ir-
riforma u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, fost iċ-ċittadini tal-Ukrajna;

G. billi qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19, l-ekonomija tal-Ukrajna kienet 
reġgħet lura għall-istabbiltà u kienet qed tikber b'rata sodisfaċenti;

H. billi l-kriżi globali li għaddejja bħalissa titlob approċċ ikkoordinat u pakketti ta' miżuri 
ta' appoġġ eċċezzjonali;

I. billi l-indipendenza, is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna għadhom qed jiġu 
mminati mill-kunflitt mhux solvut fil-Lvant tal-pajjiż u mill-okkupazzjoni Russa li 
għadha għaddejja ta' partijiet kbar ta' Donbas u l-Krimea kollha kemm hi;

4 ĠU L 165, 27.5.2020, p. 31.
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Valuri komuni u prinċipji ġenerali

1. Jinnota li l-AA/DCFTA huwa pjan iddettaljat għar-riforma u jenfasizza l-importanza 
ewlenija tiegħu, speċjalment f'dawn iż-żminijiet eċċezzjonali;

2. Jilqa' l-pakketti ta' għajnuna mingħajr preċedent, inkluża l-assistenza makrofinanzjarja, 
li l-Unjoni għamlet disponibbli lill-Ukrajna biex tgħinha tindirizza l-emerġenza tal-
COVID-19;

3. Huwa sodisfatt li l-missjonijiet ta' osservazzjoni tiegħu vvalutaw l-elezzjonijiet 
presidenzjali u parlamentari tal-Ukrajna tal-2019 bħala kompetittivi, amministrati tajjeb 
u ġestiti b'mod effiċjenti;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa u timplimenta mekkaniżmi kwalitattivi biex 
timmonitorja l-implimentazzjoni tar-riformi mill-Ukrajna, inklużi punti ta' riferiment 
ċari;

Riformi u qafas istituzzjonali

5. Jilqa' l-progress imwettaq mill-Ukrajna biex tissodisfa l-impenji tagħha minquxa fil-
Ftehim ta' Assoċjazzjoni (AA), b'mod partikolari fl-oqsma tal-agrikoltura, l-enerġija, il-
banek, id-deċentralizzazzjoni u l-proċeduri elettorali; jinsab, madankollu, imħasseb li 
skont il-mekkaniżmu ta' reviżjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni ("il-Polz tal-AA"), 37 % 
biss tal-kompiti relatati mal-implimentazzjoni tal-AA tlestew fl-2019;

6. Jilqa' l-Pjan Direzzjonali Konġunt bejn il-Gvern u l-Parlament adottat fl-2018 u l-
ħolqien ta' pjattaforma konġunta għall-integrazzjoni Ewropea f'Novembru 2019;

7. Ifaħħar lill-Ukrajna għall-progress li għamlet fir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika 
tagħha u bl-adozzjoni ta' kodiċi elettorali ġdid f'Diċembru 2019;

8. Jilqa' r-riforma ta' deċentralizzazzjoni mibdija fl-2018 u jħeġġeġ lill-Ukrajna tlestiha;

9. Iħeġġeġ lill-Ukrajna tirratifika l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-
Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-
vjolenza domestika;

Kooperazzjoni fil-qasam tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK)

10. Jifraħ lill-Ukrajna għall-istatus il-ġdid tagħha ta' Sieħba għal Opportunitajiet Imsaħħa 
tan-NATO;

11. Itenni l-appoġġ sod tal-Unjoni u l-impenn tagħha favur l-indipendenza, is-sovranità u l-
integrità territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri tagħha rikonoxxuti 
internazzjonalment, u l-appoġġ tagħha għas-sanzjonar ikkoordinat internazzjonalment 
tal-Gvern Russu u tal-aġenti li qed idgħajfu l-integrità territorjali tal-pajjiż, sakemm jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet rilevanti kollha għat-tneħħija tas-sanzjonijiet;

12. Jieħu nota tal-adozzjoni mill-Parlament tal-Ukrajna tal-liġi dwar is-sigurtà nazzjonali 
f'Ġunju 2018; iħeġġiġha, madankollu, tadotta leġiżlazzjoni addizzjonali bl-għan li 
tillimita l-kompetenzi tas-servizz tas-sigurtà tal-Ukrajna (SSU) sabiex tittrasformah 
f'aġenzija purament ta' counter-intelligence u l-ġlieda kontra t-terroriżmu;
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Ġustizzja, libertà u sigurtà

13. Jinsab kuntent li l-Aġenzija Nazzjonali għall-Prevenzjoni tal-Korruzzjoni (NAPC) ġiet 
stabbilita mill-ġdid u li l-Qorti Għolja Kontra l-Korruzzjoni bdiet il-ħidma tagħha 
f'Settembru 2019; jiddispjaċih, madankollu, għan-numru baxx ta' sentenzi mogħtija 
s'issa, kif ukoll in-nuqqas ta' strateġija komprensiva kontra l-korruzzjoni mill-2017 'l 
hawn;

14. Jiddispjaċih li l-ġudikatura għadha waħda mill-istituzzjonijiet l-anqas fdati fl-Ukrajna u 
jinsab imħasseb dwar l-istat tagħha sa mir-riforma ta' Ottubru 2019;

15. Jilqa' r-riforma tal-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali li nbdiet f'Settembru 2019 u jisħaq 
dwar il-ħtieġa li tiġi żgurata l-indipendenza sħiħa tal-uffiċċju; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 
tal-Ukrajna jwettqu r-riforma tal-Qorti Suprema f'konformità sħiħa mal-Opinjoni 
Nru 969/2019 tal-Kummissjoni ta' Venezja;

Drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali

16. Jikkundanna bil-qawwa l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali 
mwettqa mill-forzi ta' okkupazzjoni fil-Krimea u Donbas;

17. Jieħu nota tal-liġi dwar l-appoġġ għall-funzjonament tal-lingwa Ukrena bħala l-lingwa 
tal-istat u jitlob lill-awtoritajiet tal-Ukrajna jimplimentaw il-liġi f'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet inklużi fl-Opinjoni Nru 960/2019 tal-Kummissjoni ta' Venezja;

Kummerċ u kooperazzjoni ekonomika 

18. Jilqa' ż-żieda sinifikanti fil-fluss kummerċjali bejn UE-Ukrajna, li wassal biex l-Unjoni 
bħalissa hija l-akbar sieħba kummerċjali tal-Ukrajna;

19. Ifaħħar l-avvanzi mwettqa fl-approssimazzjoni regolatorja tal-Ukrajna mal-acquis tal-
UE u l-adozzjoni ta' strateġija sanitarja u fitosanitarja f'Novembru 2019;

20. Jinnota li sar aktar progress fl-allinjament tal-proċeduri doganali u tal-fruntieri tal-
Ukrajna ma' dawk tal-Unjoni; ifaħħar l-adozzjoni mill-Gvern tal-Ukrajna, f'Mejju 2020, 
tal-istrateġija għall-ġestjoni integrata tal-fruntieri sal-2025 u l-pjan ta' azzjoni 
sussegwenti għall-2020-2022;

21. Jilqa' l-adozzjoni f'Marzu 2020 tal-liġi dwar il-fatturat tal-art agrikola, kif ukoll l-
adozzjoni, f'Mejju 2020, tal-liġi dwar it-titjib ta' ċerti strumenti tar-regolamentazzjoni 
tal-attività bankarja, li ssaħħaħ is-sistema bankarja u tipprevjeni lill-PrivatBank milli 
jiġi ritornat lis-sidien preċedenti tiegħu;

22. Iħeġġeġ lill-Ukrajna tkompli tavvanza l-privatizzazzjoni tal-intrapriżi tal-istat u 
jistedinha tneħħi l-moratorju fuq l-esportazzjonijiet tal-injam mhux ipproċessat;

Enerġija, ambjent u tibdil fil-klima

23. Jilqa' t-tlestija tas-separazzjoni ta' Naftohaz fl-2019 u l-ħolqien ta' operatur legalment 
indipendenti tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass f'konformità mat-tielet pakkett tal-
enerġija tal-UE;
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24. Jiddispjaċih li s-suq il-ġdid tal-operaturi tal-elettriku li beda jopera fl-Ukrajna 
f'Lulju 2019 għadu mhux kompetittiv;

25. Ifaħħar l-adozzjoni mill-Gvern tal-Ukrajna fi Frar 2019 tal-istrateġija għall-politika 
ambjentali tal-istat sal-2030 u l-pjan nazzjonali għall-ġestjoni tal-iskart; iħeġġeġ lill-
Ukrajna tieħu azzjoni biex ittemm il-ħsara ambjentali kkawżata mill-isfruttament 
illegali u mhux sostenibbli tar-riżorsi naturali, bħall-qtugħ illegali tas-siġar fil-foresti 
primordjali tal-Karpazji, speċjalment b'rabta mal-proġett illegali taċ-ċentru ta' skijjar ta' 
Svydovets;

Dispożizzjonijiet istituzzjonali

26. Huwa kuntent bl-eżitu tal-laqgħat li għaddejjin u bl-attivitajiet imwettqa fil-kuntest tad-
Djalogu Jean Monnet;

27. Itenni t-talba tiegħu għat-twaqqif ta' Università tas-Sħubija tal-Lvant fl-Ukrajna u 
jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jsaħħu u jespandu l-programmi ta' taħriġ għall-
professjonisti legali tal-Ukrajna;

°

° °

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, kif ukoll lill-President, lill-Gvern u lill-
Parlament tal-Ukrajna.


