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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino
(2019/2202(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 8 in naslova V, zlasti členov 21, 22, 36 in 37 Pogodbe o Evropski 
uniji, pa tudi petega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami 
članicami na eni ter Ukrajino na drugi strani, vključno s poglobljenim in celovitim 
sporazumom o prosti trgovini, ki je začel veljati 1. septembra 2017, ter z njim 
povezanega pridružitvenega načrta,

– ob upoštevanju začetka veljavnosti brezvizumskega režima za državljane Ukrajine 11. 
junija 2017, kar je bil rezultat sprememb Uredbe Sveta (ES) 539/2001, ki sta jih 
opravila Evropski parlament in Svet,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij v zvezi z Ukrajino, zlasti tistih z dne 12. 
decembra 2018 o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino1 in z dne 21. 
januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih prostotrgovinskih 
območjih z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino2, pa tudi svojega priporočila z dne 19. junija 
2020 Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 20203,

– ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije in Evropske službe za 
zunanje delovanje o poročilu o izvajanju pridružitvenega načrta za Ukrajino z dne 12. 
decembra 2019,

– ob upoštevanju priporočil in dejavnosti parlamentarne skupščine Euronest, foruma 
vzhodnega partnerstva za civilno družbo in drugih predstavnikov civilne družbe v 
Ukrajini,

– ob upoštevanju sklepnih izjav in priporočil s seje pridružitvenega parlamentarnega 
odbora EU-Ukrajina, ki je potekala 19. decembra 2019,

– ob upoštevanju zaključkov misij za opazovanje volitev, pridobljenih na predsedniških 
volitvah v Ukrajini 31. marca in 21. aprila 2019 ter na predčasnih parlamentarnih 
volitvah 21. julija 2019,

– ob upoštevanju dejstva, da je bilo 29. maja 2020 Ukrajini v okviru četrtega programa 
makrofinančne pomoči Komisije izplačano posojilo v višini 500 milijonov EUR,

– ob upoštevanju svežnjev pomoči brez primere, s katerimi je EU pomagala sosednjim 
državam pri boju proti pandemiji COVID-19, predvsem posojila v znesku 1,2 milijarde 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0518.
2 UL C 11, 12.1.2018, str. 82.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0167.
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EUR, ki je bilo Ukrajini odobreno v skladu s Sklepom (EU) 2020/701 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o zagotavljanju makrofinančne pomoči 
partnericam v okviru širitvene politike in sosedske politike v zvezi s pandemijo 
COVID-194; 

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 
dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k 
temu sklepu,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za mednarodno trgovino,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je pridružitveni sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini temelj 
odnosov Evropske unije z Ukrajino in pomeni časovni načrt za reforme, katerega 
popolno izvajanje bi bilo treba obravnavati kot pomemben korak k postopnemu 
približevanju Uniji in izpolnjevanju meril za članstvo;

B. ker je Ukrajina v letu 2019 prestajala občutljivo volilno obdobje, tako na predsedniški 
kot na parlamentarni ravni, in ker velja pohvaliti, kako je država obvladala izzive v tem 
obdobju;

C. ker se je tempo zakonodajnih dejavnosti v Ukrajini ohranil, čeprav včasih na račun 
parlamentarnega nadzora in kakovosti zakonodaje;

D. ker je Ukrajina občutno napredovala na poti približevanja Uniji, a mora vseeno še 
dokončati nekatere reforme in sprejeti nekaj dodatnih ukrepov, da ne bi nazadovala;

E. ker zaradi notranje institucionalne nestabilnosti in nasprotij še vedno ni mogoče 
uresničiti celotnega potenciala sprejetih reform;

F. ker je podpora posodobitvi, strmoglavljenju oligarhov, reformam in boju proti korupciji 
med ukrajinskimi državljani še vedno zelo visoka;

G. ker se je ukrajinsko gospodarstvo pred izbruhom pandemije COVID-19 vrnilo v 
stabilnost in je zadovoljivo raslo;

H. ker sedanja svetovna kriza zahteva usklajen pristop in izredne svežnje podpornih 
ukrepov;

I. ker neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine še naprej spodkopavata 
nerešen konflikt na vzhodu države ter še vedno trajajoča ruska okupacija velikega dela 
Donbasa in celotnega Krima;

Skupne vrednote in splošna načela

1. ugotavlja, da je pridružitveni sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum o prosti 
trgovini osnova za reforme, in poudarja, kako pomemben je predvsem v tem izrednem 
obdobju;

4 UL L 165, 27.5.2020, str. 31.
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2. pozdravlja svežnje pomoči, kakršnih ne pomnimo, vključno z makrofinančno pomočjo, 
ki jih je Unija namenila Ukrajini, da bi ji pomagala pri obvladovanju izrednih razmer 
zaradi pandemije COVID-19;

3. je zadovoljen, da so misije za opazovanje volitev v splošnem ocenile, da so bile 
ukrajinske predsedniške in parlamentarne volitve leta 2019 konkurenčne in dobro 
vodene ter da je bilo njihovo upravljanje učinkovito;

4. poziva Komisijo, naj oblikuje in začne uporabljati kvalitativne mehanizme za 
spremljanje izvajanja reform v Ukrajini, vključno z jasnimi merili;

Reforme in institucionalni okvir

5. pozdravlja napredek Ukrajine pri izpolnjevanju obveznosti iz pridružitvenega 
sporazuma, zlasti na področju kmetijstva, energije, bančništva, decentralizacije in 
volilnih postopkov; je pa zaskrbljen, ker je bilo sodeč po mehanizmu za pregled 
pridružitvenega sporazuma leta 2019 dokončanih le 37 % nalog, povezanih z 
izvajanjem pridružitvenega sporazuma;

6. pozdravlja, da sta vlada in Parlament leta 2018 sprejela skupni načrt in da je bila 
novembra 2019 vzpostavljena skupna platforma za evropsko povezovanje; 

7. želi pohvaliti Ukrajino, da je dosegla napredek pri reformi javne uprave in decembra 
2019 sprejela nov volilni zakonik;

8. pozdravlja reformo na področju decentralizacije, ki se je začela izvajati leta 2018, in 
poziva Ukrajino, naj jo izpelje do konca;

9. poziva Ukrajino, naj ratificira Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča in 
Istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o 
boju proti njima;

Sodelovanje na področju skupne zunanje in varnostne politike

10. čestita Ukrajini za novi status partnerice Nata z večjimi priložnostmi;

11. potrjuje neomajno podporo in predanost Unije neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski 
celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja, pa tudi podporo 
usklajenim mednarodnim sankcijam zoper rusko vlado in agente, ki spodkopavajo 
ozemeljsko celovitost države, dokler ne bodo izpolnjeni vsi ustrezni pogoji za odpravo 
teh sankcij;

12. je seznanjen, da je ukrajinski parlament junija 2018 sprejel zakon o nacionalni varnosti; 
vseeno ga poziva, naj sprejme dodatno zakonodajo, s katero bi omejil pristojnosti 
ukrajinske varnostne službe in jo preoblikoval v izključno protiobveščevalno in 
protiteroristično agencijo;

Pravica, svoboda in varnost

13. je zadovoljen, da je začela znova delovati nacionalna agencija za preprečevanje 
korupcije in da je začelo septembra 2019 svoje naloge opravljati tudi višje 
protikorupcijsko sodišče; obžaluje pa, da je bilo doslej izrečenih le malo sodbo in da od 
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leta 2017 ni celovite protikorupcijske strategije;

14. obžaluje, da so sodišča še zmeraj institucije, ki jim državljani Ukrajine najmanj zaupajo, 
in je zaskrbljen nad stanjem, v kakršnem so se znašla po reformi oktobra 2019;

15. pozdravlja reformo urada generalnega državnega tožilca, ki se je začela izvajati 
septembra 2019, in poudarja, da je treba zagotoviti popolno neodvisnost tega urada; 
poziva ukrajinske oblasti, naj izvedejo reformo vrhovnega sodišča, pri tem pa v celoti 
upoštevajo mnenje Beneške komisije št. 969/2019;

Človekove pravice in temeljne svoboščine

16. ostro obsoja, da okupacijske sile na Krimu in v Donbasu kršijo človekove pravice in 
temeljne svoboščine;

17. je seznanjen z zakonom o podpori vlogi ukrajinskega jezika kot državnega jezika in 
poziva ukrajinske organe, naj ga izvajajo v skladu s priporočili iz mnenja Beneške 
komisije št. 960/2019;

Trgovinsko in gospodarsko sodelovanje 

18. pozdravlja občutno povečanje trgovinskega toka med EU in Ukrajino, zaradi česar je 
Unija trenutno največja trgovinska partnerica Ukrajine;

19. ceni, da je bil pri približevanju ukrajinske zakonodaje pravnemu redu EU dosežen 
napredek in da sta bili novembra 2019 sprejeti sanitarna in fitosanitarna strategija;

20. ugotavlja, da je bil dosežen dodatni napredek pri usklajevanju carinskih in obmejnih 
postopkov Ukrajine s postopki Unije; je zadovoljen, da je ukrajinska vlada maja 2020 
sprejela strategijo za integrirano upravljanje meja do leta 2025 in ustrezen akcijski načrt 
za obdobje 2020–2022;

21. pozdravlja, da je bil marca 2020 sprejet zakon o prometu s kmetijskimi zemljišči, maja 
2020 pa zakon o izboljšanju nekaterih instrumentov za urejanje bančnih dejavnosti, ki 
krepi bančni sistem in preprečuje, da bi se družba PrivatBank vrnila nekdanjim 
lastnikom; 

22. poziva Ukrajino, naj še pospeši privatizacijo podjetij v državni lasti in odpravi moratorij 
na izvoz nepredelanega lesa;

Energija, okolje in podnebne spremembe

23. pozdravlja, da je bila družba Naftohaz leta 2019 dokončno razdeljena in da je bil v 
skladu s tretjim energetskim svežnjem EU ustanovljen pravno neodvisen operater 
prenosnega sistema za zemeljski plin;

24. obžaluje, da novi veleprodajni trg z električno energijo, ki je začel v Ukrajini delovati 
julija 2019, še vedno ni konkurenčen;

25. je zadovoljen, da je ukrajinska vlada februarja 2019 sprejela strategijo za državno 
okoljsko politiko do leta 2030 in nacionalni načrt za ravnanje z odpadki; poziva 
Ukrajino, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi odpravila okoljsko škodo, ki jo povzroča 



PR\1210282SL.docx 7/7 PE655.684v01-00

SL

nezakonito in netrajnostno izkoriščanje naravnih virov, na primer nezakonita sečnja v 
karpatskih pragozdovih, zlasti v zvezi z nezakonitim projektom smučarskega letovišča 
Svidovec;

Institucionalne določbe

26. je zadovoljen z izidom potekajočih srečanj in dejavnosti, ki se izvajajo v okviru dialoga 
Jeana Monneta;

27. znova poziva, naj se v Ukrajini ustanovi univerza vzhodnega partnerstva, institucije 
Unije pa poziva, naj izboljšajo in razširijo programe usposabljanja za ukrajinske pravne 
strokovnjake;  

°

° °

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter predsedniku, vladi in parlamentu Republike Ukrajine.


