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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina
(2019/2202(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 8 și titlul V, în special articolele 21, 22, 36 și 37 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, precum și partea a cincea din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene,

– având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, inclusiv un Acord de liber schimb 
aprofundat și cuprinzător (AA/DCFTA), care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017, și 
programul de asociere aferent,

– având în vedere intrarea în vigoare, la 11 iunie 2017, a unui regim de călătorii fără viză 
pentru cetățenii Ucrainei, ca urmare a modificărilor aduse Regulamentului (CE) 
nr. 539/2001 al Consiliului de către Parlamentul European și Consiliu,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Ucraina, în special cea din 
12 decembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-
Ucraina1 și Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele 
de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina2, precum 
și recomandările sale din 19 iunie 2020 adresate Consiliului, Comisiei și 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate privind Parteneriatul estic, în perspectiva summitului din iunie 
20203,

– având în vedere documentul de lucru comun al Comisiei și al Serviciului European de 
Acțiune Externă din 12 decembrie 2019 privind Raportul de punere în aplicare a 
asocierii privitor la Ucraina,

– având în vedere recomandările și activitățile Adunării Parlamentare Euronest, ale 
Forumului societății civile din cadrul Parteneriatului estic și ale altor reprezentanți ai 
societății civile din Ucraina,

– având în vedere declarațiile finale și recomandările reuniunii Comitetului parlamentar 
de asociere UE-Ucraina din 19 decembrie 2019,

– având în vedere concluziile misiunilor sale de observare a alegerilor pentru alegerile 
prezidențiale din Ucraina din 31 martie și 21 aprilie 2019, precum și alegerile 
parlamentare anticipate din 21 iulie 2019,

– având în vedere plata, la 29 mai 2020, a unui împrumut în valoare de 500 de milioane 
EUR acordat Ucrainei ca parte a celui de al patrulea program de asistență 

1 Texte adoptate, P8_TA(2018)0518.
2 JO C 11, 12.1.2018, p. 82.
3 Texte adoptate, P9_TA(2020)0167.
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macrofinanciară (AMF) al Comisiei,

– având în vedere pachetele de asistență fără precedent instituite de UE pentru a ajuta 
țările învecinate în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și, în special, cu privire la 
împrumuturile în valoare de 1,2 miliarde EUR puse la dispoziția Ucrainei prin Decizia 
(UE) 2020/701 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 2020 privind 
acordarea de asistență macrofinanciară țărilor implicate în procesul de aderare, precum 
și partenerilor din vecinătate, în contextul pandemiei de COVID-194,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 
alineatul (1) litera (e) și anexa 3 la Decizia Conferinței președinților din 
12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă,

– având în vedere avizul Comisiei pentru comerț internațional,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0000/2020),

A. întrucât AA/DCFTA reprezintă piatra de temelie a relațiilor Uniunii Europene cu 
Ucraina și o foaie de parcurs pentru reforme, a cărei punere în aplicare deplină ar trebui 
să fie considerată un pas esențial în direcția apropierii treptate de Uniune și a 
îndeplinirii progresive a criteriilor de aderare;

B. întrucât, în 2019, Ucraina a trecut printr-o perioadă electorală delicată, atât la nivel 
prezidențial, cât și la nivel parlamentar, și întrucât gestionarea acestei perioade ar trebui 
apreciată;

C. întrucât ritmul activității legislative a Ucrainei a fost susținut, uneori în detrimentul 
controlului parlamentar și al calității legislației;

D. întrucât, deși Ucraina a înregistrat progrese substanțiale în ceea ce privește apropierea 
de Uniune, o serie de reforme ale sale trebuie încă finalizate, iar unele măsuri 
suplimentare trebuie în continuare adoptate pentru a se evita orice regres;

E. întrucât potențialul deplin al reformelor adoptate nu este încă exploatat din cauza 
instabilității și contradicțiilor instituționale interne;

F. întrucât sprijinul pentru modernizare, dezoligarhizare, reformă și lupta împotriva 
corupției este încă foarte ridicat în rândul cetățenilor ucraineni;

G. întrucât, înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19, economia ucraineană revenise 
la stabilitate și creștea într-un ritm satisfăcător;

H. întrucât criza mondială în curs necesită o abordare coordonată și pachete de măsuri de 
sprijin excepționale;

I. întrucât independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei sunt în 
continuare afectate de conflictul nesoluționat din estul țării și de ocupația rusească a 
unor porțiuni mari din Donbas și întreg teritoriul Crimeii,

4 JO L 165, 27.5.2020, p. 31.
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Valori comune și principii generale

1. constată că AA/DCFTA este un model de reformă și subliniază importanța sa capitală, 
în special în aceste momente excepționale;

2. salută pachetele de ajutoare fără precedent, inclusiv asistența macrofinanciară, puse la 
dispoziția Ucrainei de către Uniune pentru a o ajuta să facă față situației de urgență 
provocate de pandemia de COVID-19;

3. este satisfăcut de faptul că misiunile sale de observare a alegerilor au constatat că 
alegerile prezidențiale și parlamentare organizate în Ucraina în 2019 au fost în general 
competitive, bine gestionate și administrate în mod eficient;

4. invită Comisia să elaboreze și să pună în aplicare mecanisme calitative pentru a 
monitoriza implementarea reformelor de către Ucraina, incluzând criterii de referință 
clare;

Reformele și cadrul instituțional

5. salută progresele înregistrate de Ucraina în îndeplinirea angajamentelor sale consacrate 
în AA, în special în domeniul agriculturii, al energiei, al activităților bancare, al 
descentralizării și al procedurilor electorale; este însă preocupat de faptul că, potrivit 
mecanismului de reexaminare al AA („Pulsul AA”), doar 37 % dintre sarcinile aferente 
punerii în aplicare a AA au fost finalizate în 2019;

6. salută foaia de parcurs comună guvern-parlament adoptată în 2018 și crearea unei 
platforme comune pentru integrarea europeană în noiembrie 2019;

7. felicită Ucraina pentru progresele pe care le-a făcut în reformarea administrației sale 
publice și pentru adoptarea unui nou cod electoral în decembrie 2019;

8. salută reforma de descentralizare inițiată în 2018 și îndeamnă Ucraina să o finalizeze;

9. îndeamnă Ucraina să ratifice Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale și 
Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor 
și a violenței domestice;

Cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC)

10. felicită Ucraina pentru noul său statut de partener NATO cu posibilități crescute;

11. reiterează sprijinul ferm al Uniunii și angajamentul față de independența, suveranitatea 
și integritatea teritorială ale Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel 
internațional, precum și sprijinul său pentru sancționarea coordonată la nivel 
internațional a guvernului și a agenților ruși care subminează integritatea teritorială a 
țării, până când nu sunt îndeplinite toate condițiile aplicabile pentru ridicarea 
sancțiunilor;

12. ia act de adoptarea de către Parlamentul Ucrainei, în iunie 2018, a legii privind 
securitatea națională; îndeamnă însă la adoptarea de acte legislative suplimentare menite 
să limiteze competențele serviciului de securitate al Ucrainei (SSU), pentru a-l 
transforma într-o agenție care se ocupă doar de contrainformații și de combaterea 
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terorismului;

Justiție, libertate și securitate

13. este mulțumit de faptul că Agenția Națională de Prevenire a Corupției (FAPC) a fost 
reînființată și că Înalta Curte Anticorupție și-a început activitatea în septembrie 2019; 
regretă însă numărul redus de hotărâri pronunțate până în prezent, precum și lipsa unei 
strategii anticorupție cuprinzătoare începând din 2017;

14. regretă faptul că magistratura este în continuare una dintre instituțiile cele mai puțin 
fiabile din Ucraina și este preocupat de situația în care se găsește aceasta de la reforma 
din octombrie 2019;

15. salută reforma instituției procurorului general, inițiată în septembrie 2019, și subliniază 
necesitatea de a asigura independența deplină a acesteia; îndeamnă autoritățile ucrainene 
să continue cu reforma Curții Supreme în deplină conformitate cu avizul nr. 969/2019 al 
Comisiei de la Veneția;

Drepturile omului și libertățile fundamentale

16. condamnă cu fermitate încălcările drepturilor omului și ale libertăților fundamentale 
comise de forțele de ocupație în Crimeea și Donbas;

17. ia act de Legea privind sprijinirea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat și 
solicită autorităților ucrainene să pună în aplicare legea în conformitate cu 
recomandările cuprinse în avizul nr. 960/2019 al Comisiei de la Veneția;

Cooperarea comercială și economică 

18. salută creșterea semnificativă a fluxului comercial dintre UE și Ucraina, în urma căruia 
Uniunea este, în prezent, cel mai mare partener comercial al Ucrainei;

19. salută progresele înregistrate în ceea ce privește apropierea legislativă a reglementărilor 
Ucrainei de acquis-ul UE și adoptarea, în noiembrie 2019, a unei strategii sanitare și 
fitosanitare;

20. constată că s-au înregistrat progrese suplimentare în ceea ce privește alinierea 
procedurilor vamale și de frontieră ale Ucrainei la cele ale Uniunii; salută adoptarea de 
către guvernul ucrainean, în mai 2020, a strategiei de gestionare integrată a frontierelor 
până în 2025 și a planului subsecvent de acțiune pentru perioada 2020-2022;

21. salută adoptarea, în martie 2020, a legii privind cifra de afaceri a terenurilor agricole, 
precum și adoptarea, în mai 2020, a legii privind îmbunătățirea anumitor instrumente de 
reglementare a activității bancare, care consolidează sistemul bancar și împiedică 
returnarea PrivatBank la foștii săi proprietari;

22. îndeamnă Ucraina să continue să promoveze privatizarea întreprinderilor de stat și îi 
solicită să ridice moratoriul privind exporturile de lemn neprelucrat;

Energia, mediul și schimbările climatice

23. salută finalizarea separării Naftohaz în 2019 și crearea unui operator de sistem de 
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transport al gazelor independent din punct de vedere juridic, în conformitate cu cel de al 
treilea pachet privind energia al UE;

24. regretă faptul că noua piață angro de energie electrică care a început să funcționeze în 
Ucraina în iulie 2019 nu este încă competitivă;

25. salută adoptarea de către guvernul ucrainean în februarie 2019 a strategiei pentru 
politica de mediu a statului până în 2030 și a planului național de gestionare a 
deșeurilor; îndeamnă Ucraina să ia măsuri pentru a pune capăt daunelor aduse mediului 
de exploatarea ilegală și nesustenabilă a resurselor naturale, cum ar fi exploatarea 
ilegală a pădurilor seculare din Carpați, în special în legătură cu proiectul ilegal privind 
stațiunea de schi Svydovets;

Dispoziții instituționale

26. este mulțumit de rezultatul reuniunilor în curs de derulare și de activitățile desfășurate în 
contextul dialogului Jean Monnet;

27. își reiterează apelul pentru înființarea unei universități a Parteneriatului estic în Ucraina 
și solicită instituțiilor Uniunii să consolideze și să extindă programele de formare pentru 
practicienii în domeniul dreptului din Ucraina;

°

° °

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și președintelui, guvernului și parlamentului Ucrainei.


