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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
(2019/2202(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22, 36 a 37 Zmluvy 
o Európskej únii, ako aj na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Ukrajinou na strane druhej vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o 
voľnom obchode, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2017, a na súvisiaci program 
pridruženia,

– so zreteľom na nadobudnutie účinnosti bezvízového režimu pre občanov Ukrajiny 11. 
júna 2017 v dôsledku zmien nariadenia Rady (ES) č. 539/2001, ktoré uskutočnili 
Európsky parlament a Rada,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa Ukrajiny, najmä uznesenie z 
12. decembra 2018 o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou1 a 
uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných 
zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou2, ako aj na svoje 
odporúčanie z 19. júna 2020 Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému 
partnerstvu pred samitom v júni 20203,

– so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Komisie a Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť z 12. decembra 2019 o správe o vykonávaní dohody o pridružení 
medzi EÚ a Ukrajinou,

– so zreteľom na odporúčania a činnosť Parlamentného zhromaždenia Euronest, fóra 
občianskej spoločnosti Východného partnerstva a ďalších zástupcov občianskej 
spoločnosti na Ukrajine,

– so zreteľom na záverečné vyhlásenia a odporúčania zo schôdze Parlamentného výboru 
pre pridruženie EÚ – Ukrajina, ktorá sa konala 19. decembra 2019,

– so zreteľom na závery svojich volebných pozorovateľských misií vyslaných 
na ukrajinské prezidentské voľby, ktoré sa konali 31. marca a 21. apríla 2019, a 
na predčasné parlamentné voľby z 21. júla 2019,

– so zreteľom na vyplatenie úveru vo výške 500 miliónov EUR Ukrajine 29. mája 2020 v 
rámci štvrtého programu makrofinančnej pomoci Komisie (MFA),

– so zreteľom na bezprecedentné balíky pomoci, ktoré EÚ zaviedla s cieľom pomôcť 

1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0518.
2 Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.
3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0167.
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susedným krajinám v boji proti pandémii COVID-19, a najmä na úvery vo výške 1,2 
miliardy EUR poskytnuté Ukrajine na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/701 z 25. mája 2020 o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom 
zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s 
pandémiou ochorenia COVID-194,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) 
rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe udelenia súhlasu 
s vypracovaním iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0000/2020),

A. keďže dohoda o pridružení/DCFTA je základným kameňom vzťahov Európskej únie s 
Ukrajinou a plánom reforiem, ktorých úplné vykonávanie by sa malo považovať za 
kľúčový krok vedúci k postupnému približovaniu sa k Únii a postupnému plneniu jej 
kritérií členstva;

B. keďže Ukrajina prežívala v roku 2019 chúlostivé volebné obdobie, a to na prezidentskej 
aj parlamentnej úrovni, a keďže by sa malo oceniť to, ako zvládla toto obdobie;

C. keďže legislatívna činnosť Ukrajiny pokračovala vysokým tempom, niekedy na úkor 
parlamentnej kontroly a kvality právnych predpisov;

D. keďže napriek tomu, že Ukrajina dosiahla významný pokrok na ceste k priblíženiu sa k 
Únii, ešte stále však treba dokončiť niekoľko jej reforiem a prijať niekoľko ďalších 
opatrení, aby sa predišlo akémukoľvek zhoršeniu situácie;

E. keďže sa stále nevyužíva celý potenciál prijatých reforiem z dôvodu vnútornej 
inštitucionálnej nestability a rozporov;

F. keďže ukrajinskí občania ešte stále vo veľmi vysokej miere podporujú modernizáciu, 
zrušenie oligarchizácie, reformy a boj proti korupcii;

G. keďže pred vypuknutím pandémie COVID-19 sa ukrajinské hospodárstvo vrátilo k 
stabilite a rástlo uspokojivým tempom;

H. keďže prebiehajúca celosvetová kríza si vyžaduje koordinovaný prístup a balíky 
mimoriadnych podporných opatrení;

I. keďže nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny stále narúša nevyriešený 
konflikt na východe krajiny a pokračujúca ruská okupácia veľkých častí Donbasu a 
celého Krymu;

Spoločné hodnoty a všeobecné zásady

1. poznamenáva, že dohoda o pridružení/DCFTA predstavuje návrh reformy, a zdôrazňuje 
jej prvoradý význam, najmä v týchto výnimočných časoch;

4 Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 31.
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2. víta bezprecedentné balíky pomoci vrátane makrofinančnej pomoci, ktoré Únia poskytla 
Ukrajine, aby jej pomohla zvládnuť núdzovú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19;

3. vyjadruje uspokojenie, že podľa hodnotenia jeho pozorovateľských misií boli ukrajinské 
prezidentské a parlamentné voľby v roku 2019 celkovo konkurenčné, dobre 
zorganizované a účinne riadené;

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a vykonávala kvalitatívne mechanizmy, a to aj s 
jasnými kritériami, na monitorovanie vykonávania reforiem Ukrajinou;

Reformy a inštitucionálny rámec

5. víta pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla pri plnení svojich záväzkov stanovených v dohode 
o pridružení, najmä v oblasti poľnohospodárstva, energetiky, bankovníctva, 
decentralizácie a volebných postupov; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že podľa 
mechanizmu preskúmania dohody o pridružení (Pulse of the AA) bolo v roku 2019 
dokončených len 37 % úloh súvisiacich s vykonávaním dohody o pridružení;

6. víta spoločný plán vlády a parlamentu prijatý v roku 2018 a vytvorenie spoločnej 
platformy pre európsku integráciu v novembri 2019;

7. chváli Ukrajinu za pokrok, ktorý dosiahla pri reforme verejnej správy, a za prijatie 
nového volebného zákona v decembri 2019;

8. víta reformu zameranú na decentralizáciu, ktorá sa začala v roku 2018, a naliehavo 
vyzýva Ukrajinu, aby ju dokončila;

9. naliehavo vyzýva Ukrajinu, aby ratifikovala Rímsky štatút Medzinárodného trestného 
súdu a Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o 
boji proti nemu;

Spolupráca v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)

10. blahoželá Ukrajine k jej novému štatútu partnera NATO s rozšírenými možnosťami;

11. opätovne potvrdzuje neochvejnú podporu a odhodlanie Únie, pokiaľ ide o nezávislosť 
Ukrajiny, jej zvrchovanosť a územnú celistvosť v rámci jej medzinárodne uznaných 
hraníc, a svoju podporu medzinárodne koordinovanému ukladaniu sankcií ruskej vláde 
a subjektom, ktoré narúšajú územnú celistvosť krajiny, až kým nebudú splnené všetky 
príslušné podmienky na zrušenie sankcií;

12. berie na vedomie, že ukrajinský parlament v júni 2018 prijal zákon o národnej 
bezpečnosti; naliehavo ho však vyzýva, aby prijal ďalšie právne predpisy, ktorými sa 
obmedzia právomoci ukrajinskej bezpečnostnej služby (SSU) s cieľom premeniť ju na 
čisto kontrarozviedkovú a protiteroristickú službu;

Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť

13. vyjadruje potešenie nad tým, že bola obnovená Národná agentúra na prevenciu korupcie 
(NAPC) a že v septembri 2019 začal fungovať vysoký protikorupčný súd; vyjadruje 
však poľutovanie nad nízkym počtom doteraz vynesených rozsudkov, ako aj nad tým, 
že od roku 2017 neexistuje komplexná stratégia boja proti korupcii;
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14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že súdnictvo je na Ukrajine stále jednou z najmenej 
dôveryhodných inštitúcií, a je znepokojený stavom, v ktorom sa nachádza od reformy v 
októbri 2019;

15. víta reformu úradu generálneho prokurátora, ktorá sa začala v septembri 2019, a 
zdôrazňuje, že treba zabezpečiť úplnú nezávislosť tohto úradu; naliehavo vyzýva 
ukrajinské orgány, aby uskutočnili reformu najvyššieho súdu v plnom súlade so 
stanoviskom Benátskej komisie č. 969/2019;

Ľudské práva a základné slobody

16. dôrazne odsudzuje porušovanie ľudských práv a základných slobôd, ktorého sa 
dopúšťajú okupačné sily na Kryme a Donbase;

17. berie na vedomie zákon o podpore fungovania ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka 
a žiada ukrajinské orgány, aby vykonávali tento zákon v súlade s odporúčaniami 
uvedenými v stanovisku Benátskej komisie č. 960/2019;

Obchodná a hospodárska spolupráca 

18. víta výrazný nárast obchodných tokov medzi EÚ a Ukrajinou, v dôsledku ktorého je 
Únia v súčasnosti najväčším obchodným partnerom Ukrajiny;

19. oceňuje pokrok v regulačnej aproximácii Ukrajiny s acquis EÚ a prijatie sanitárnej a 
fytosanitárnej stratégie v novembri 2019;

20. konštatuje, že sa dosiahol ďalší pokrok pri zosúlaďovaní ukrajinského colného režimu a 
konaní na hraniciach s postupmi Únie; oceňuje, že ukrajinská vláda prijala v máji 2020 
stratégiu integrovaného riadenia hraníc do roku 2025 a následný akčný plán na roky 
2020 – 2022;

21. víta prijatie zákona o predaji poľnohospodárskej pôdy v marci 2020, ako aj prijatie 
zákona o zlepšení niektorých nástrojov na reguláciu bankových činností v máji 2020, 
ktorý posilňuje bankový systém a bráni tomu, aby PrivatBank znovu prevzali jej bývalí 
majitelia;

22. naliehavo vyzýva Ukrajinu, aby zaistila ďalší pokrok v privatizácii štátnych podnikov, a 
vyzýva ju, aby zrušila moratórium na vývoz nespracovaného dreva;

Energetika, životné prostredie a zmena klímy

23. víta dokončenie oddelenia Naftogazu v roku 2019 a vytvorenie právne nezávislého 
prevádzkovateľa plynovodnej prepravnej siete v súlade s tretím energetickým balíkom 
EÚ;

24. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nový veľkoobchodný trh s elektrickou energiou, 
ktorý začal fungovať na Ukrajine v júli 2019, stále nie je konkurencieschopný;

25. vyjadruje uznanie ukrajinskej vláde za to, že vo februári 2019 prijala stratégiu pre štátnu 
environmentálnu politiku do roku 2030 a národný plán odpadového hospodárstva; 
naliehavo vyzýva Ukrajinu, aby prijala opatrenia na zastavenie škôd na životnom 
prostredí, ktoré spôsobuje nezákonné a neudržateľné využívanie prírodných zdrojov, 
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ako je napríklad nezákonná ťažba dreva v karpatských pralesoch, najmä v súvislosti s 
nezákonným projektom lyžiarskeho strediska Svidovec;

Inštitucionálne ustanovenia

26. vyjadruje potešenie nad výsledkom stretnutí a činností, ktoré prebiehajú v rámci dialógu 
Jeana Monneta;

27. opätovne potvrdzuje svoju výzvu na zriadenie Univerzity Východného partnerstva na 
Ukrajine a vyzýva inštitúcie Únie, aby posilnili a rozšírili programy odbornej prípravy 
pre ukrajinských právnikov;

°

° °

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 
prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny.


