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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
(2019/2202(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 8 oraz tytuł V, a w szczególności art. 21, 22, 36 i 37, Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz część piątą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w tym pogłębioną i 
kompleksową umowę o wolnym handlu, która weszła w życia 1 września 2017 r., oraz 
powiązany program stowarzyszeniowy,

– uwzględniając wejście w życie 11 czerwca 2017 r. ruchu bezwizowego dla obywateli 
Ukrainy w wyniku wprowadzenia zmian do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 
przez Parlament Europejski i Radę,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące Ukrainy, w szczególności z 12 
grudnia 2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą1 oraz z 21 
stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych 
stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą2, a także swoje zalecenie z 19 
czerwca 2020 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.3,

– uwzględniając wspólny dokument roboczy służb Komisji Europejskiej i Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych z 12 grudnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z 
wdrożenia układu o stowarzyszeniu przez Ukrainę,

– uwzględniając działania i zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, Forum 
Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego oraz innych przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie,

– uwzględniając oświadczenia końcowe i zalecenia posiedzenia Komisji Parlamentarnej 
Stowarzyszenia UE–Ukraina z 19 grudnia 2019 r.,

– uwzględniając konkluzje misji obserwacji wyborów prezydenckich na Ukrainie 31 
marca i 21 kwietnia 2019 r., jak również wcześniejszych wyborów parlamentarnych 21 
lipca 2019 r.,

– uwzględniając wypłatę 29 maja 2020 r. pożyczki w wysokości 500 mln EUR dla 
Ukrainy w ramach czwartego programu pomocy makrofinansowej Komisji,

– uwzględniając bezprecedensowe pakiety pomocy wprowadzone przez UE w celu 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0518.
2 Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 82.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0167.
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udzielenia pomocy krajom sąsiadującym w walce z pandemią COVID-19, a w 
szczególności pożyczki w wysokości 1,2 mld EUR udzielone Ukrainie na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/701 z 25 maja 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem 
rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią 
COVID-194,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu, a także art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji 
Przewodniczących z 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na 
sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

– uwzględniając opinię Komisji Handlu Międzynarodowego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że układ o stowarzyszeniu, wraz z pogłębioną i kompleksową umową 
o wolnym handlu, stanowi podstawę stosunków Unii Europejskiej z Ukrainą i plan 
działań na rzecz reform, którego pełne wdrożenie należy uznać za kluczowy krok w 
kierunku stopniowego zbliżenia do Unii i stopniowego spełniania kryteriów 
członkostwa;

B. mając na uwadze, że w 2019 r. Ukraina przeszła trudny okres wyborczy, zarówno na 
szczeblu prezydenckim, jak i parlamentarnym, oraz że należy pochwalić sposób, w jaki 
kraj ten poradził sobie w tym okresie;

C. mając na uwadze, że tempo działalności legislacyjnej na Ukrainie pozostaje wysokie, 
czasami kosztem kontroli parlamentarnej i jakości prawodawstwa;

D. mając na uwadze, że chociaż Ukraina poczyniła znaczne postępy na drodze do zbliżenia 
do Unii, to jednak wiele jej reform wciąż wymaga dokończenia, a także przyjęcia 
pewnych dodatkowych środków w celu uniknięcia regresu;

E. mając na uwadze, że potencjał przyjętych reform nadal nie jest w pełni 
wykorzystywany ze względu na wewnętrzną niestabilność instytucjonalną i 
sprzeczności;

F. mając na uwadze, że poparcie dla modernizacji, deoligarchizacji, reform i walki z 
korupcją jest nadal bardzo wysokie wśród obywateli Ukrainy;

G. mając na uwadze, że przed wybuchem pandemii COVID-19 gospodarka ukraińska 
powróciła do stabilności i rozwijała się w zadowalającym tempie;

H. mając na uwadze, że trwający kryzys światowy wymaga skoordynowanego podejścia i 
pakietów nadzwyczajnych środków wsparcia;

I. mając na uwadze, że niepodległość, suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy są 
nadal podważane przez nierozwiązany konflikt na wschodzie kraju oraz trwającą 
rosyjską okupację dużych części Donbasu i całego Krymu;

4 Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 31.
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Wspólne wartości i ogólne zasady

1. zauważa, że układ o stowarzyszeniu, w tym pogłębiona i kompleksowa umowa o 
wolnym handlu, stanowi szczegółowy plan reform i podkreśla jego ogromne znaczenie, 
zwłaszcza w tych wyjątkowych czasach;

2. z zadowoleniem przyjmuje bezprecedensowe pakiety pomocowe, w tym pomoc 
makrofinansową, udostępnione Ukrainie przez Unię, aby pomóc jej w radzeniu sobie z 
sytuacją nadzwyczajną związaną z COVID-19;

3. z zadowoleniem stwierdza, że jego misje obserwacyjne oceniły wybory prezydenckie i 
parlamentarne na Ukrainie w 2019 r. jako ogólnie odbywające się w duchu rywalizacji, 
dobrze zorganizowane i sprawnie przeprowadzone;

4. wzywa Komisję Europejską do opracowania i wdrożenia mechanizmów jakościowych, 
w tym jasnych poziomów odniesienia, w celu monitorowania wdrażania reform przez 
Ukrainę; 

Reformy i ramy instytucjonalne

5. z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez Ukrainę w wypełnianiu 
zobowiązań zawartych w układzie o stowarzyszeniu, w szczególności w dziedzinie 
rolnictwa, energii, bankowości, decentralizacji i procedur wyborczych; jest jednak 
zaniepokojony, że zgodnie z mechanizmem przeglądu układu o stowarzyszeniu („Pulse 
of the AA”) tylko 37 % zadań związanych z realizacją układu o stowarzyszeniu zostało 
ukończonych w 2019 r.;

6. z zadowoleniem przyjmuje wspólny plan działania rządu i parlamentu przyjęty w 2018 
r. oraz utworzenie wspólnej platformy na rzecz integracji europejskiej w listopadzie 
2019 r.;

7. wyraża uznanie dla Ukrainy za postępy, jakie poczyniła w zakresie reformy 
administracji publicznej oraz za przyjęcie nowego kodeksu wyborczego w grudniu 2019 
r.;

8. z zadowoleniem przyjmuje reformę decentralizacyjną rozpoczętą w 2018 r. i wzywa 
Ukrainę do jej ukończenia;

9. wzywa Ukrainę do ratyfikowania Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału 
Karnego  oraz konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej;

Współpraca w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)

10. gratuluje Ukrainie nowego statusu jako kraju partnerskiego NATO o zwiększonych 
możliwościach;

11. potwierdza niezachwiane poparcie i zaangażowanie Unii, jeśli chodzi o niepodległość, 
suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez 
społeczność międzynarodową, a także poparcie dla skoordynowanych na szczeblu 
międzynarodowym sankcji wobec rosyjskiego rządu i podmiotów, które podważają 
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integralność terytorialną kraju, do czasu spełnienia wszystkich istotnych warunków 
koniecznych do zniesienia sankcji;

12. przyjmuje do wiadomości przyjęcie przez parlament ukraiński ustawy o 
bezpieczeństwie narodowym w czerwcu 2018 r.; wzywa jednak do przyjęcia 
dodatkowych przepisów mających na celu ograniczenie kompetencji ukraińskiej służby 
bezpieczeństwa (SSU), aby przekształcić ją w agencję czysto kontrwywiadowczą i 
antyterrorystyczną;

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

13. wyraża zadowolenie z ponownego utworzenia Krajowej Agencji ds. Zapobiegania 
Korupcji oraz rozpoczęcia działalności naczelnego sądu antykorupcyjnego we wrześniu 
2019 r.; ubolewa jednak nad niewielką liczbą wydanych dotychczas wyroków, a także 
nad brakiem od 2017 r. kompleksowej strategii antykorupcyjnej;

14. z żalem zauważa, że sądownictwo jest nadal jedną z najmniej wiarygodnych instytucji 
na Ukrainie i jest zaniepokojony stanem, w jakim znajduje się ono od czasu reformy z 
października 2019 r.;

15. z zadowoleniem przyjmuje reformę urzędu prokuratora generalnego zainicjowaną we 
wrześniu 2019 r. i podkreśla potrzebę zapewnienia pełnej niezależności tego urzędu; 
wzywa władze Ukrainy do przeprowadzenia reformy Sądu Najwyższego w pełnej 
zgodności z opinią nr 969/2019 Komisji Weneckiej;

Prawa człowieka i podstawowe wolności

16. zdecydowanie potępia przypadki łamania praw człowieka i podstawowych wolności 
przez siły okupacyjne na Krymie i w Donbasie;

17. przyjmuje do wiadomości ustawę o wspieraniu funkcjonowania języka ukraińskiego 
jako języka państwowego i zwraca się do władz Ukrainy o wdrożenie tej ustawy 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii nr 960/2019 Komisji Weneckiej;

Handel i współpraca gospodarcza 

18. z zadowoleniem przyjmuje znaczny wzrost przepływów handlowych między UE a 
Ukrainą, w wyniku czego Unia jest obecnie największym partnerem handlowym 
Ukrainy;

19. wyraża uznanie dla postępów Ukrainy w zakresie zbliżania swoich przepisów do 
dorobku prawnego UE oraz dla przyjęcia w listopadzie 2019 r. strategii sanitarnej i 
fitosanitarnej;

20. zauważa, że poczyniono dalsze postępy w dostosowywaniu ukraińskich procedur 
celnych i granicznych do procedur obowiązujących w Unii; wyraża uznanie dla 
przyjęcia przez rząd Ukrainy w maju 2020 r. strategii zintegrowanego zarządzania 
granicami do 2025 r., a następnie planu działania na lata 2020–2022;

21. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w marcu 2020 r. ustawy o obrocie gruntami 
rolnymi, a także przyjęcie w maju 2020 r. ustawy o usprawnieniu niektórych 
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instrumentów regulacji działalności bankowej, która wzmacnia system bankowy i 
uniemożliwia zwrot PrivatBanku jego byłym właścicielom;

22. wzywa Ukrainę do dalszej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz do 
zniesienia moratorium na eksport nieprzetworzonego drewna;

Energia, środowisko i zmiana klimatu

23. z zadowoleniem przyjmuje ukończenie rozdzielania działalności Naftohazu w 2019 r. 
oraz utworzenie prawnie niezależnego operatora systemu przesyłu gazu zgodnie z 
trzecim pakietem energetycznym UE;

24. wyraża ubolewanie, że nowy hurtowy rynek energii elektrycznej, który zaczął 
funkcjonować na Ukrainie w lipcu 2019 r., nadal nie jest konkurencyjny;

25. wyraża uznanie dla przyjęcia przez rząd Ukrainy w lutym 2019 r. strategii w zakresie 
polityki ekologicznej państwa do 2030 r. oraz krajowego planu gospodarowania 
odpadami; wzywa Ukrainę do podjęcia działań w celu położenia kresu szkodom w 
środowisku naturalnym powodowanym przez nielegalną i niezrównoważoną 
eksploatację zasobów naturalnych, taką jak nielegalny wyrąb w karpackich lasach 
pierwotnych, zwłaszcza w związku z nielegalnym projektem ośrodka narciarskiego 
Świdowiec;

Postanowienia instytucjonalne 

26. z zadowoleniem przyjmuje wyniki bieżących posiedzeń oraz działań prowadzonych w 
ramach dialogu im. Jeana Monneta;

27. ponawia swój apel o utworzenie Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainie i 
wzywa instytucje unijne do wzmocnienia i rozszerzenia programów szkoleniowych dla 
ukraińskich prawników;

°

° °

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także prezydentowi, rządowi 
i parlamentowi Ukrainy.


