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B9-0092/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu o príprave samitu EÚ – Ukrajina
(2023/2509(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine a Rusku, najmä od eskalácie 
vojny Ruska proti Ukrajine vo februári 2022,

– so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Ukrajinou na strane druhej a na súvisiacu prehĺbenú a komplexnú zónu 
voľného obchodu medzi Európskou úniou a Ukrajinou1 podpísanú v roku 2014,

– so zreteľom na žiadosť Ukrajiny o členstvo v EÚ z 28. februára 2022 a následné 
udelenie štatútu kandidátskej krajiny Európskou radou 23. júna 2022 na základe 
kladného posúdenia Európskej komisie2 a v súlade s názormi Európskeho parlamentu,

– so zreteľom na bezprecedentnú podporu a pomoc, ktorú Európska únia a jej členské 
štáty poskytli Ukrajine, a na solidaritu, ktorú občania EÚ preukazujú statočným 
obyvateľom Ukrajiny v ich boji proti ruskej agresii,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže od 24. februára 2022, keď Rusko obnovilo svoju nevyprovokovanú, 
neodôvodnenú a nezákonnú vojenskú agresiu a vojnu proti Ukrajine, sa geopolitická 
situácia v Európe zásadne zmenila a vyžaduje si odvážne, nebojácne a komplexné 
politické, bezpečnostné a finančné rozhodnutia Európskej únie;

B. keďže pre členstvo v EÚ neexistuje „zrýchlený postup“ a pristúpenie je aj naďalej 
zložitým, štruktúrovaným procesom založeným na zásluhách, ktorý závisí od účinného 
vykonávania reforiem a transpozície acquis EÚ; keďže sa tým však nevylučuje rýchly 
štart tohto procesu ako prejav záväzku EÚ voči Ukrajine v novom geopolitickom 
kontexte vytvorenom ruskou agresiou;

C. keďže EÚ a Ukrajina podpísali dohodu o pridružení, ktorá sa v súčasnosti vykonáva; 
keďže pokrok dosiahnutý pri vykonávaní dohody o pridružení vrátane prehĺbenej 
a komplexnej zóny voľného obchodu znamená, že už existuje značný stupeň 
pripravenosti na začiatok prístupového procesu;

1. opätovne potvrdzuje svoj záväzok voči členstvu Ukrajiny v Európskej únii, ktoré je 
geostrategickou investíciou do zjednotenej a silnej Európy;

2. požaduje inovatívnu, komplementárnu a flexibilnú interakciu medzi prebiehajúcimi 
činnosťami v súvislosti s vykonávaním platnej dohody o pridružení a prístupovými 
rokovaniami, čo umožní postupnú integráciu Ukrajiny do jednotného trhu EÚ a 

1 Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.
2 Stanovisko Komisie zo 17. júna 2022 k žiadosti Ukrajiny o členstvo v Európskej únii (COM(2022)0407).
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odvetvových programov vrátane prístupu k finančným prostriedkom EÚ v príslušných 
oblastiach, aby ukrajinskí občania mohli využívať výhody pristúpenia počas celého 
procesu, a nielen po jeho dokončení;

3. zdôrazňuje, že tento proces bude založený na zásluhách a že revidovaná metodika 
rozširovania kladie dôraz na kľúčové oblasti dodržiavania zásad právneho štátu, 
základných hodnôt, ľudských práv, demokracie a boja proti korupcii od samého 
začiatku procesu až do jeho ukončenia; je pevne presvedčený, že pevná perspektíva 
členstva Ukrajiny v EÚ založená na zásluhách je v politickom, hospodárskom a 
bezpečnostnom záujme samotnej Únie;

4. žiada, aby sa na nadchádzajúcom samite medzi EÚ a Ukrajinou vytýčila viditeľná cesta 
k začiatku prístupových rokovaní na základe prístupu postupných krokov, ktorá bude od 
začiatku tohto procesu zameraná na poskytovanie hmatateľných prínosov pre ukrajinskú 
spoločnosť a občanov; vyzýva Komisiu, aby predložila odvážny a ambiciózny plán 
týchto rokovaní a rýchlej a postupnej integrácie Ukrajiny do politík a programov EÚ 
spolu s plánom jednotlivých krokov;

5. vyzýva na posilnenie politiky Východného partnerstva EÚ s cieľom podpory spolupráce 
a výmeny skúseností v oblasti reforiem medzi partnerskými krajinami usilujúcimi sa o 
členstvo v EÚ alebo užšiu spoluprácu s ňou a v záujme aktívneho zapojenia Ukrajiny v 
tejto oblasti; podčiarkuje dôležitú úlohu občianskej spoločnosti na Ukrajine a žiada o jej 
neustálu podporu a aktívne zapojenie do reformného procesu a o podporu jej spolupráce 
s partnermi EÚ;

6. zdôrazňuje, že Európska únia musí aj naďalej zvyšovať finančnú, technickú a politickú 
podporu Ukrajine s cieľom pomôcť jej pri integrácii do EÚ, a že samotná Únia musí 
uskutočniť nevyhnutné reformy, aby umožnila budúce rozširovanie; podčiarkuje 
potrebu zodpovedného, transparentného a efektívneho využívania finančnej pomoci EÚ 
a inej medzinárodnej finančnej pomoci a zdôrazňuje význam ďalšieho zlepšovania 
ukrajinského systému verejného obstarávania a úsilia o obnovenie využívania systému 
ProZorro v plnom rozsahu;

7. zdôrazňuje, že podpora EÚ presahuje civilný sektor a zahŕňa aj rozsiahlu podporu vo 
vojenskej oblasti; opätovne pripomína podporu týmto opatreniam a ich výraznému 
rozšíreniu; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby výrazne pokročili v plnení sľubov, 
pokiaľ ide o dodávky vojenskej pomoci Ukrajine, a aby pokračovali v poskytovaní 
vojenskej podpory a vybavenia Ukrajine a tento proces ešte urýchlili; ďalej vyzýva EÚ 
a členské štáty, aby úzko spolupracovali s Ukrajinou na bezpečnostných zárukách na 
základe Kyjevského bezpečnostného paktu;

8. naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby naďalej podporovali obete ruskej útočnej 
vojny proti Ukrajine, najmä aby sa spoločne usilovali o návrat nútene deportovaných 
Ukrajincov na Ukrajinu a aby zlúčili rodiny, ktorých deti boli nútene adoptované;

9. vyzýva na nastolenie spravodlivosti a opätovne vyjadruje plnú podporu zriadeniu 
osobitného tribunálu pre trestný čin agresie voči Ukrajine a vyšetreniu podozrení z 
vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti alebo genocídy spáchaných na Ukrajine;

10. vyzýva na uvalenie plných sankcií voči všetkým spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí aj 
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naďalej obchodujú s Ruskom alebo s ruskými spoločnosťami; rozšírenie sankcií na 
všetkých 6 000 ruských jednotlivcov, ktorých označila Navaľného nadácia proti 
korupcii, ako aj na osoby zapojené do nezákonného väznenia ruských občianskych 
aktivistov a členov politickej opozície, aby boli zaradení do zoznamu osôb, na ktoré sa 
vzťahuje zákaz vydávania víz, a zmrazili sa ich aktíva; zároveň naliehavo vyzýva 
Ukrajinu, aby prijala vlastný Magnitského zákon; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, 
ako aj ich spojencov, aby urobili všetko, čo je v ich silách, a zabezpečili, aby boli 
sankcie, o ktorých rozhodla EÚ, čo najúčinnejšie, a to odhalením akéhokoľvek 
obchádzania takýchto sankcií alebo pokusov o ich obchádzanie a prijatím opatrení proti 
tomu; odsudzuje tie štáty, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať tieto sankcie; okrem toho 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétny návrh na prevod zmrazených aktív 
ruskej centrálnej banky priamo na Ukrajinu, čo by krajine poskytlo okamžitú finančnú 
podporu viac ako 300 miliárd EUR; zdôrazňuje, že tieto opatrenia by sa mali pripraviť 
včas pred samitom EÚ – Ukrajina a mali by byť sprevádzané rozhodnými a 
koordinovanými dodávkami ťažkých zbraní, najmä tankov Leopard 2, z členských 
štátov, a mal by sa zároveň zabezpečiť rýchly výcvik ukrajinského vojenského 
personálu, pokiaľ ide o ich používanie; naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby 
odstránili vnútroštátne prekážky vývozu ťažkých zbraní na Ukrajinu, najmä v súvislosti 
s tankmi Leopard 2;

11. vyzýva inštitúcie EÚ, aby rozšírili možnosti ukrajinských predstaviteľov zúčastňovať sa 
na práci inštitúcií EÚ a sledovať ju; nabáda na organizáciu dvojstranných 
parlamentných schôdzí parlamentov členských štátov a Ukrajiny a žiada, aby sa 
pozorovateľom z Ukrajiny skôr umožnilo zúčastňovať sa na schôdzach Európskeho 
parlamentu, napríklad tým, že sa to prepojí s uzavretím rokovaní o konkrétnych 
kapitolách;

12. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby aj naďalej poskytovali príležitosti na vzdelávanie 
okrem iného mladým ľuďom, štátnym zamestnancom a diplomatom z Ukrajiny; vyzýva 
na začatie postupov na zriadenie Akadémie Východného partnerstva pre verejnú správu;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili strategickú komunikáciu a poskytovali 
relevantné informácie o vzájomných výhodách a príležitostiach, ktoré rozširovanie 
poskytuje Ukrajine i členským štátom, s cieľom ďalej zvyšovať podporu prístupovému 
procesu a prehlbovať porozumenie tomu, o čo v tomto procese ide; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zlepšili viditeľnosť financovania EÚ a jeho hmatateľných prínosov 
pre Ukrajinu; trvá na tom, aby pri plnení týchto cieľov zohrávali aktívnu úlohu 
občianske spoločnosti EÚ a Ukrajiny;

14. žiada EÚ a jej členské štáty, aby strategicky a aktívne odpovedali na hybridné hrozby a 
bránili zasahovaniu Ruska do politických, volebných a iných demokratických procesov 
na Ukrajine, najmä zlomyseľným činom zameraným na manipuláciu verejnej mienky a 
marenie európskej integrácie; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili odolnosť voči 
dezinformačným a rozvratným kampaniam zameraným na oslabovanie demokratických 
procesov a rozdeľovanie občanov na Ukrajine; 

15. poveruje svoju predsedníčku, aby toto uznesenie postúpila Európskej rade, Komisii, 
členským štátom a prezidentovi, parlamentu a vláde Ukrajiny.



RE\1271258SK.docx 5/5 PE741.415v01-00

SK


