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B9-0094/2023

Usnesení Evropského parlamentu o přípravě summitu EU – Ukrajina
(2023/2509(RSP))

Evropský parlament,

- s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině,

- s ohledem na Chartu OSN, Haagské úmluvy, Ženevské úmluvy a jejich dodatkové 
protokoly a Římský statut,

- s ohledem na společné prohlášení po 23. summitu EU – Ukrajina ze dne 12. října 2021,

- s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 15. prosince 2022,

- s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. června 2022 nazvané „Stanovisko Komise k 
žádosti Ukrajiny o členství v Evropské unii“ (COM(2022)0407) a na závěry Evropské 
rady ze dne 24. června 2022 týkající se žádostí Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie 
o členství,

- s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Ruská federace vede od 24. února 2022 nezákonnou, 
nevyprovokovanou a neodůvodněnou útočnou válku proti Ukrajině; vzhledem k tomu, 
že tato útočná válka představuje zjevné a hrubé porušení Charty OSN a základních 
zásad mezinárodního práva;

B. vzhledem k tomu, že během této doby ruské síly prováděly nevybíravé útoky na obytné 
oblasti a civilní infrastrukturu; vzhledem k tomu, že již byly zavražděny tisíce civilistů, 
včetně stovek dětí, a mnoho dalších bylo mučeno, obtěžováno, sexuálně napadeno, 
uneseno nebo násilně vysídleno; vzhledem k tomu, že toto nelidské chování ruských sil 
a jejich zástupců zcela ignoruje mezinárodní humanitární právo;

C. vzhledem k tomu, že 3. února 2023 se má v Kyjevě konat 24. summit EU – Ukrajina; 
vzhledem k tomu, že tento summit poskytne vynikající příležitost k diskusi nejen o 
situaci na místě a o současných prioritách Ukrajiny, včetně finanční a vojenské 
podpory, odpovědnosti za ruské zločiny, globálního dosahu, omezujících opatření a 
potravinové a energetické bezpečnosti, ale také o krocích, které jsou nezbytné k tomu, 
aby Ukrajina mohla pokračovat na cestě ke členství v EU;

1. znovu co nejdůrazněji odsuzuje útočnou válku Ruské federace proti Ukrajině i zapojení 
Běloruska do této války a požaduje, aby Rusko okamžitě ukončilo na Ukrajině veškeré 
vojenské aktivity a bezpodmínečně stáhlo všechny síly a vojenské vybavení z celého 
mezinárodně uznávaného území Ukrajiny;

2. vyjadřuje bezvýhradnou solidaritu s ukrajinským obyvatelstvem, plně podporuje 
nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně 
uznávaných hranic a zdůrazňuje, že tato válka představuje závažné porušení 
mezinárodního práva; v této souvislosti znovu odsuzuje nezákonnou anexi Doněcké, 
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Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti Ukrajiny ze strany Ruska;

3. opakuje svou výzvu k odpovědnosti za všechny válečné zločiny, zločiny proti lidskosti 
a za zločin agrese; v této souvislosti vyzývá Komisi a členské státy, aby se ujaly 
vedoucí úlohy v boji proti beztrestnosti a za mír a aby poskytly veškerou potřebnou 
finanční a praktickou podporu úsilí o zajištění odpovědnosti, jakož i o vytvoření 
mezinárodního registru škod;

4. nadále vyzývá orgány EU a členské státy, jakož i partnery EU, aby Ukrajině poskytly 
veškerou nezbytnou politickou, vojenskou, hospodářskou, finanční a humanitární 
podporu a podporu související s infrastrukturou; očekává, že členské státy využijí 
nadcházejícího summitu EU – Ukrajina k posílení svých závazků;

5. vyzývá členské státy, aby urychlily a zvýšily poskytnutí své vojenské pomoci Ukrajině, 
zejména dodání zbraní v reakci na jasně určené potřeby; vyjadřuje podporu nejnovějším 
rozhodnutím poskytnout Ukrajině moderní těžké zbraně;

6. zdůrazňuje, že je i nadále třeba poskytovat Ukrajině humanitární pomoc a řešit potřeby 
milionů vysídlených osob z Ukrajiny a uvnitř Ukrajiny, zejména těch, které patří ke 
zranitelným skupinám; opakuje svou výzvu, aby EU zvýšila své úsilí o řešení zoufalé 
situace osob, které byly násilně deportovány do Ruska, a dětí, které byly v Rusku 
násilně adoptovány;

7. vyjadřuje svou trvalou plnou podporu bezprecedentnímu balíčku podpory ve výši 18 
miliard EUR pro Ukrajinu v roce 2023 s cílem zajistit její makroekonomickou stabilitu, 
obnovit kritickou infrastrukturu a zachovat základní veřejné služby; zdůrazňuje, že je 
třeba udržitelným způsobem obnovit bydlení a infrastrukturu;

8. vítá rozhodnutí členských států udělit Ukrajině status kandidátské země EU v souladu s 
článkem 49 Smlouvy o Evropské unii a jako začátek procesu založeného na výsledcích; 
vyzývá členské státy, aby projevily politickou vůli k opětovnému oživení procesu 
rozšíření a aby splnily své sliby tím, že učiní konkrétní pozitivní kroky v procesu 
přistoupení zemí, které usilují o vstup do Unie a které si zaslouží být součástí evropské 
rodiny;

9. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné, aby země, které chtějí vstoupit do EU, provedly 
potřebné reformy, zejména pokud jde o právní stát, demokracii, základní svobody a 
lidská práva; naléhavě proto vyzývá ukrajinské orgány, aby prokázaly své politické 
odhodlání a podpořily pokrok prostřednictvím provádění zásadních reforem s cílem 
účinně splnit kritéria pro členství v EU, a to s ohledem na priority, které Komise uvedla 
ve svém stanovisku ze dne 17. června 2022, zejména pokud jde o boj proti korupci, 
jakož i svobodu sdělovacích prostředků, posílení soudnictví, fungování donucovacích 
orgánů a politický a stranický pluralismus v parlamentu i mimo něj;

10. zdůrazňuje důležitou úlohu občanské společnosti na Ukrajině a vyzývá k tomu, aby se jí 
dostávalo trvalé podpory, byla aktivně zapojena do reformního procesu a aby byla 
podporována její spolupráce s partnery z EU;

11. vyzývá k zavedení dalších opatření a k tomu, aby členské státy co nejdříve přijaly 10. 
balíček sankcí proti Rusku a aby aktivně předkládaly návrhy na další rozvoj sankcí 
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vztahujících se na nová odvětví a osoby; vyzývá všechny členské státy, aby v 
souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině nadále vystupovaly jednotně; vyzývá všechny 
partnery, zejména kandidátské země EU a potenciální kandidátské země, aby se přidaly 
k balíčkům sankcí;

12. žádá, aby byl seznam osob, na které se vztahují sankce, rozšířen o osoby, které se 
podílely na nucených deportacích, nezákonných „referendech“ v Luhansku, Chersonu, 
Záporoží a Doněcku a na nezákonných „volbách“ na Krymu a v Sevastopolu, a dále o 
všechny členy stran Státní dumy, kteří zastávají funkce ve volených parlamentech na 
všech úrovních, včetně regionálních a obecních úrovní, a o členy ruských 
propagandistických médií šířících protiukrajinské a proválečné nálady; vyzývá k zákazu 
přímého či nepřímého dovozu, nákupu nebo převodu vlastnictví diamantů pocházejících 
z Ruské federace, ať již v surové nebo zpracované formě;

13. vyzývá k okamžitému a úplnému embargu na dovoz fosilních paliv a uranu z Ruska a k 
úplnému ukončení provozu plynovodů Nord Stream 1 a 2, aby se zastavilo financování 
Putinovy válečné mašinérie z peněz EU; naléhavě vyzývá Radu, aby ve spolupráci s 
mezinárodními partnery snížila cenový strop pro ropu, která pochází z Ruska nebo je z 
Ruska vyvážena;

14. vyzývá Komisi a orgány dohledu EU, aby pečlivě sledovaly účinné a komplexní 
provádění všech sankcí EU členskými státy a aby se zabývaly veškerými praktikami 
obcházení, včetně odstranění stávajících mezer; žádá Komisi a členské státy, aby 
zvážily opatření proti třetím zemím, které se snaží pomoci Rusku a Bělorusku obejít 
uložené sankce;

15. vyzývá Komisi, členské státy a místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby Východní partnerství přenastavily tak, aby 
se zabránilo jeho roztříštěnosti a aby mohlo fungovat souběžně s přístupovým procesem 
a mělo i nadále smysl; připomíná potřebu regionální spolupráce a větší integrace mezi 
zeměmi Východního partnerství;

16. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku, 
Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, 
prezidentovi, vládě a Nejvyšší radě Ukrajiny a prezidentovi, vládě a Státní dumě Ruské 
federace.


