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Eiropas Parlamenta rezolūcija par gatavošanos ES un Ukrainas samitam
(2023/2509(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu un Krieviju, jo īpaši tās, kas pieņemtas 
kopš Krievijas kara pret Ukrainu eskalācijas 2022. gada februārī,

– ņemot vērā 2014. gadā parakstīto Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, un tā ietvaros izveidoto 
padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu starp Eiropas Savienību un 
Ukrainu1,

– ņemot vērā Ukrainas 2022. gada 28. februāra pieteikumu dalībai ES un to, ka 
Eiropadome 2022. gada 23. jūnijā tai piešķīra kandidātvalsts statusu, pamatojoties uz 
Eiropas Komisijas pozitīvu novērtējumu2 un atbilstīgi Eiropas Parlamenta paustajiem 
viedokļiem,

– ņemot vērā bezprecedenta atbalstu un palīdzību, ko Eiropas Savienība un tās 
dalībvalstis sniedz Ukrainai, un ES iedzīvotāju solidaritāti ar drosmīgajiem Ukrainas 
iedzīvotājiem viņu cīņā pret Krievijas agresiju,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā kopš 2022. gada 24. februāra, kad Krievija sāka neizprovocēto, nepamatoto un 
nelikumīgo militāro agresiju un karu pret Ukrainu, ģeopolitiskā situācija Eiropā ir 
būtiski mainījusies, liekot Eiropas Savienībai pieņemt varonīgus, drosmīgus un 
visaptverošus politiskus, drošības un finanšu lēmumus;

B. tā kā dalība ES nevar tikt pasteidzināta un pievienošanās joprojām ir sarežģīts, uz 
nopelniem balstīts un strukturēts process, kas ir atkarīgs no efektīvas reformu 
īstenošanas un ES acquis transponēšanas; tā kā iepriekš minētais tomēr neizslēdz ātru šī 
procesa sākšanu, tādējādi demonstrējot ES apņemšanos atbalstīt Ukrainu jaunajā 
ģeopolitiskajā kontekstā, ko radījusi Krievijas agresija;

C. tā kā ES un Ukraina ir parakstījušas asociācijas nolīgumu, kas pašlaik tiek īstenots; tā kā 
asociācijas nolīgumu īstenošanā gūtais progress, tostarp padziļinātas un visaptverošas 
brīvās tirdzniecības zonas izveide, liecina par to, ka jau ir pietiekama gatavība sākt 
pievienošanās procesu,

1. atkārtoti apliecina apņemšanos, ka Ukrainai jāpievienojas Eiropas Savienībai un ka tās 
pievienošanās būs ģeostratēģisks ieguldījums vienotā un spēcīgā Eiropā;

1 OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.
2 Komisijas 2022. gada 17. jūnija atzinums par Ukrainas pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā 
(COM(2022)0407).
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2. aicina nodrošināt inovatīvu, papildinošu un elastīgu mijiedarbību starp notiekošo darbu 
pie spēkā esošā asociācijas nolīguma īstenošanas un pievienošanās sarunu procesu, 
tādējādi ļaujot Ukrainai pakāpeniski integrēties ES vienotajā tirgū un nozaru 
programmās, tostarp dodot tai piekļuvi ES līdzekļiem attiecīgajās jomās, lai Ukrainas 
pilsoņi varētu gūt labumu no pievienošanās visā procesa laikā, nevis tikai pēc tā 
pabeigšanas;

3. uzsver, ka šis process balstīsies uz nopelniem un atjaunotajā paplašināšanās 
metodoloģijā no paša procesa sākuma līdz tā noslēgumam uzsvars būs uz būtiskajām 
jomām — tiesiskuma ievērošanu, pamatvērtībām, demokrātiju un korupcijas 
apkarošanu; pauž stingru pārliecību, ka uz nopelniem balstītas izredzes Ukrainai kļūt 
par ES dalībvalsti ir pašas Savienības politiskajās, ekonomiskajās un drošības interesēs;

4. aicina gaidāmajā ES un Ukrainas samitā noteikt skaidru rīcības plānu pievienošanās 
sarunu sākšanai, pamatojoties uz pakāpenisku pieeju, kurā jau no procesa paša sākuma 
galvenā uzmanība būtu veltīta reāla labuma nodrošināšanai Ukrainas sabiedrībai un 
iedzīvotājiem; aicina Komisiju nākt klajā ar drosmīgu un vērienīgu plānu šīm sarunām 
un ātrai un pakāpeniskai Ukrainas integrācijai ES politikās un programmās, to 
papildinot ar ceļvedi katram procesa posmam;

5. aicina stiprināt ES Austrumu partnerības politiku, lai veicinātu sadarbību un reformu 
pieredzes apmaiņu starp partnervalstīm, kas vēlas kļūt par ES dalībvalstīm vai ciešāk 
sadarboties ar ES, un aktīvi iesaistīt šajā apmaiņā Ukrainu; uzsver pilsoniskās 
sabiedrības svarīgo lomu Ukrainā un aicina to pastāvīgi atbalstīt un aktīvi iesaistīt 
reformu procesā, kā arī veicināt tās sadarbību ar ES partneriem;

6. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jāturpina palielināt finansiālais, tehniskais un politiskais 
atbalsts Ukrainai, lai palīdzētu tai integrēties ES, un ka arī Savienībai pašai ir jāveic 
nepieciešamās reformas, lai tā varētu turpināt paplašināties; uzsver, ka ES sniegtā un 
cita starptautiskā finansiālā palīdzība ir jāizmanto atbildīgi, pārredzami un efektīvi un 
ka ir jāturpina uzlabot Ukrainas publiskā iepirkuma sistēmu un jācenšas pilnībā atjaunot 
sistēmas ProZorro darbību;

7. uzsver, ka ES atbalsts tiek sniegts ne tikai civilajam sektoram, bet ietver arī tālejošu 
atbalstu militārajā jomā; atkārtoti pauž atbalstu šiem pasākumiem un to būtiskai 
paplašināšanai; mudina ES un dalībvalstis ievērojami samazināt plaisu starp Ukrainai 
apsolīto un reāli sniegto militāro palīdzību, kā arī turpināt un paātrināt militārā atbalsta 
un ekipējuma piegādi Ukrainai; turklāt aicina ES un dalībvalstis cieši sadarboties ar 
Ukrainu drošības garantiju jomā, pamatojoties uz Kijevas drošības paktu;

8. mudina ES un dalībvalstis turpināt atbalstīt Krievijas agresijas karā pret Ukrainu 
cietušos, jo īpaši apvienot centienus, lai varētu atgriezt piespiedu kārtā deportētos 
ukraiņus Ukrainā un atkalapvienot piespiedu kārtā adoptētos Ukrainas bērnus ar viņu 
ģimenēm;

9. aicina panākt taisnīgumu un atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu īpaša tribunāla izveidei, kas 
izmeklētu agresijas noziegumus pret Ukrainu un Ukrainā izdarītos iespējamos kara 
noziegumus, noziegumus pret cilvēci vai genocīdu;

10. aicina vērst pilnu sankciju spektru pret visiem uzņēmumiem un privātpersonām, kas 
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joprojām tirgojas ar Krieviju vai ar Krievijas uzņēmumiem; paplašināt sankcijas, 
attiecinot tās uz visām 6000 Krievijas personām, kuras norādījis Navaļnija fonds pret 
korupciju, kā arī personām, kas iesaistītas Krievijas pilsonisko aktīvistu un politiskās 
opozīcijas locekļu nelikumīgā ieslodzīšanā, proti iekļaut šīs personas to personu 
sarakstā, kurām aizliegts izsniegt vīzas, un iesaldēt viņu līdzekļus; vienlaikus mudina 
Ukrainu pieņemt Ukrainas Magņitska likumu; mudina ES un dalībvalstis, kā arī to 
sabiedrotos darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ES noteiktās sankcijas ir pēc 
iespējas efektīvākas, atklājot un apkarojot jebkādu šo sankciju apiešanu vai apiešanas 
mēģinājumus; nosoda tās valstis, kuras palīdz Krievijai apiet šīs sankcijas; turklāt 
mudina Komisiju iesniegt konkrētu priekšlikumu par iesaldēto Krievijas Centrālās 
bankas aktīvu tiešu nodošanu Ukrainai, kas šai valstij sniegtu tūlītēju finansiālu atbalstu 
vairāk nekā 300 miljardu EUR apmērā; uzsver, ka šiem pasākumiem vajadzētu būt 
sagatavotiem savlaicīgi pirms ES un Ukrainas samita un tiem vajadzētu iet roku rokā ar 
dalībvalstu apņēmīgu un koordinētu smago ieroču, jo īpaši tanku Leopard 2, piegādi un 
Ukrainas militārā personāla ātru apmācību to izmantošanā; mudina ES dalībvalstis 
atcelt savus šķēršļus smago ieroču eksportam uz Ukrainu, jo īpaši attiecībā uz tankiem 
Leopard 2;

11. aicina ES iestādes paplašināt Ukrainas amatpersonu iespējas iesaistīties ES iestāžu 
darbā un vērot to; mudina rīkot divpusējas parlamentārās sanāksmes starp dalībvalstu 
parlamentiem un Ukrainas parlamentu un aicina saīsināt termiņu, kurā novērotāji no 
Ukrainas varēs ieņemt vietas Eiropas Parlamentā, piemēram, piesaistot šo termiņu 
sarunu pabeigšanai par konkrētām tematu kopām;

12. aicina ES un dalībvalstis arī turpmāk nodrošināt izglītības iespējas citu starpā Ukrainas 
jauniešiem, ierēdņiem un diplomātiem; aicina sākt procedūras Austrumu partnerības 
Publiskās pārvaldes akadēmijas izveidei;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt stratēģisko komunikāciju un sniegt attiecīgu 
informāciju par paplašināšanās abpusējiem ieguvumiem un iespējām gan Ukrainā, gan 
dalībvalstīs, lai vēl vairāk palielinātu atbalstu un uzlabotu izpratni par pievienošanās 
procesu; aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot ES finansējuma pamanāmību un tā 
taustāmos rezultātus Ukrainā; uzstāj, ka ES un Ukrainas pilsoniskajai sabiedrībai ir 
aktīvi jāpiedalās šo mērķu īstenošanā;

14. aicina ES un tās dalībvalstis darboties stratēģiski un proaktīvi vērsties pret 
hibrīddraudiem, kā arī nepieļaut Krievijas iejaukšanos politiskajos, vēlēšanu un citos 
demokrātiskajos procesos Ukrainā, jo īpaši ļaunprātīgas darbības, kuru mērķis ir 
manipulēt ar sabiedrisko domu un apdraudēt Eiropas integrāciju; aicina ES un tās 
dalībvalstis palielināt noturību pret dezinformāciju un disruptīvām kampaņām, kuru 
mērķis ir apdraudēt demokrātiskos procesus un radīt šķelšanos Ukrainā; 

15. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Komisijai, dalībvalstīm, kā arī 
Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam.


