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B9-0095/2023

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

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ukrainu,

– ņemot vērā 2014. gadā parakstīto asociācijas nolīgumu un tā ietvaros izveidoto 
padziļināto un visaptverošo brīvās tirdzniecības zonu starp Eiropas Savienību un 
Ukrainu (AA/DCFTA),

– ņemot vērā Ukrainas 2022. gada 28. februārī iesniegto pieteikumu dalībai ES, 
Komisijas 2022. gada 17. jūnija atzinumu un to, ka Eiropadome 2022. gada 23. jūnijā 
piešķīra Ukrainai ES kandidātvalsts statusu,

– ņemot vērā 2022. gada 5. septembrī notikušo ES un Ukrainas Asociācijas padomes 
astoto sanāksmi,

– ņemot vērā Padomes 2022. gada 13. decembra secinājumus par paplašināšanos un 
stabilizācijas un asociācijas procesu,

– ņemot vērā Eiropadomes 2022. gada 15. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Krievijas Federācija kopš 2022. gada 24. februāra īsteno nelikumīgu, 
neizprovocētu un nepamatotu agresijas karu pret Ukrainu; tā kā šis agresijas karš ir klajš 
un nepārprotams ANO Statūtu un starptautisko tiesību pamatprincipu pārkāpums;

B. tā kā Krievijas spēki ir veikuši neselektīvus uzbrukumus dzīvojamajiem rajoniem un 
civilajai infrastruktūrai; tā kā jau ir nogalināti tūkstošiem civiliedzīvotāju, tostarp bērni, 
un vēl daudz vairāk ir to, kas ir spīdzināti, vajāti, pārcietuši seksuālus uzbrukumus, 
nolaupīti vai piespiedu kārtā pārvietoti; tā kā šī Krievijas spēku un to pilnvaroto 
necilvēcīgā rīcība ir pilnīga starptautisko humanitāro tiesību ignorēšana; tā kā 
2022. gada 30. septembrī Krievija vienpusēji paziņoja par Krievijas daļēji okupēto 
Ukrainas apgabalu — Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas — aneksiju;

C. tā kā 2023. gada 3. februārī notiks ES un Ukrainas 24. samits; tā kā tas Ukrainai sniedz 
lielisku iespēju rīkoties, lai turpinātu nepieciešamos reformu centienus, kas noteikti 
AA/DCFTA, un īstenot septiņus soļus, kuri paredzēti Komisijas 2022. gada 17. jūnija 
atzinumā, un darbības, kas tai jāveic, lai varētu pievienoties ES; tā kā progress 
AA/DCFTA īstenošanā liecina, ka ir sasniegta būtiskas pakāpes gatavība pievienošanās 
procesam;

D. tā kā Padome savos 2022. gada 13. decembra secinājumos par paplašināšanos un 
stabilizācijas un asociācijas procesu aicināja Komisiju sagatavot ceļvedi, kurā tiktu 
izklāstīti turpmākie soļi, lai atvieglotu Ukrainas piekļuvi ES vienotajam tirgum, pilnībā 
izmantojot AA/DCFTA ar Ukrainu potenciālu;
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E. tā kā Parlaments savā 2022. gada 23. novembra ieteikumā Padomei, Komisijai un 
Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un 
drošības politikas jautājumos attiecībā uz jauno ES paplašināšanās stratēģiju1 ieteica 
“[..] noteikt skaidrus termiņus sarunu pabeigšanai ar pievienošanās sarunvalstīm 
vēlākais līdz pašreizējās desmitgades beigām”;

F. tā kā Padome savos 2022. gada 13. decembra secinājumos atgādināja, ka Komisija tika 
aicināta 2023. gadā sava parastā paplašināšanās dokumentu kopuma ietvaros ziņot par 
to nosacījumu izpildi, kuri precizēti Komisijas atzinumos par attiecīgajiem dalības 
pieteikumiem, un, neskarot šo visaptverošo regulāro ziņošanu, pieņēma zināšanai 
Komisijas nodomu 2023. gada pavasarī sniegt atjauninājumu;

G. tā kā Komisija savā 2022. gada 17. jūnija atzinumā ir apņēmusies uzraudzīt Ukrainas 
progresu minēto septiņu soļu izpildē un ziņot par tiem, kā arī līdz 2022. gada beigām 
sniegt detalizētu šīs valsts izvērtējumu; tā kā minētais izvērtējums nav veikts;

H. tā kā dalība ES un pievienošanās tai ir sarežģīts, uz nopelniem balstīts un strukturēts 
process, kas ir atkarīgs no efektīvas reformu īstenošanas un ES acquis transponēšanas; 
tā kā ikvienas valsts virzībā uz pievienošanos sasniegtais progress tiek izvērtēts, ņemot 
vērā tās pašas nopelnus un panākumus reformu īstenošanā; tā kā turpmākajā 
pievienošanās procesā svarīga loma būs ES spējai uzņemt jaunas dalībvalstis;

I. tā kā ātra pievienošanās sarunu atklāšana motivētu ukraiņu tautas apņēmību aizstāvēt, 
nodrošināt un attīstīt savas valsts kā Eiropas nācijas un Eiropas Savienības un NATO 
dalībvalsts nākotni; tā kā visu nepieciešamo politisko, likumdošanas un administratīvo 
reformu ātra noteikšana nodrošinātu Ukrainas institūcijām skaidru ceļvedi 
pievienošanās darba programmai un aizliegtu jebkādu tādu tiesību aktu pieņemšanu, 
kuri var mazināt šīs valsts izredzes pievienoties ES;

J. tā kā spēcīga vietējā pašpārvalde ir kļuvusi par Ukrainas demokrātijas stūrakmeni un ir 
svarīgs faktors, kas veicina Ukrainas noturību kara laikā; tā kā pašvaldību spēja vadīt 
vietējo atjaunošanu ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka atjaunošanai paredzētie valsts un 
starptautiskie līdzekļi tiek novirzīti tur, kur tie ir visvairāk vajadzīgi,

1. atkārtoti visstingrākajā veidā nosoda Krievijas Federācijas agresijas karu pret Ukrainu, 
kā arī Baltkrievijas iesaistīšanos šajā karā un prasa Krievijai nekavējoties izbeigt visas 
militārās darbības Ukrainā un bez nosacījumiem izvest visus spēkus un militāro 
aprīkojumu no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas;

2. pauž nedalītu solidaritāti ar Ukrainas tautu, pilnībā atbalsta Ukrainas neatkarību, 
suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās un uzsver, ka šis 
karš ir nopietns starptautisko tiesību pārkāpums; šajā sakarā atkārtoti nosoda to, ka 
Krievija ir nelikumīgi anektējusi Ukrainas apgabalus Donecku, Hersonu, Luhansku un 
Zaporižju;

3. atkārtoti apstiprina savu apņemšanos attiecībā uz Ukrainas dalību Eiropas Savienībā; 
uzskata, ka Ukrainas dalība ES ir ģeostratēģisks ieguldījums vienotā un spēcīgā Eiropā; 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2022)0406.



PE741.418v01-00 4/5 RE\1271261LV.docx

LV

atkārtoti norāda, ka Ukrainas pieteikums dalībai ES ir līderības, apņēmības un 
redzējuma demonstrēšana pašreizējā brutālā Krievijas agresijas kara kontekstā un 
skaidrs politisks vēstījums — Ukraina ir neatgriezeniski izvēlējusies Eiropas ceļu —, ko 
tās Eiropas partneri ir pieņēmuši;

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 Ukrainas ātrai integrācijai ES politikās un programmās, to papildinot ar ceļvedi 
katram procesa posmam;

5. atgādina, ka pievienošanās process balstīsies uz nopelniem un ka atjaunotajā 
paplašināšanās metodikā uzsvars tiek likts uz tādām svarīgām jomām kā tiesiskuma, 
pamatvērtību un cilvēktiesību ievērošana, demokrātija un cīņa pret korupciju; pauž 
stingru pārliecību, ka uz nopelniem balstītas izredzes Ukrainai kļūt par ES dalībvalsti ir 
pašas Savienības politiskajās, ekonomiskajās un drošības interesēs;

6. uzskata, ka gaidāmais ES un Ukrainas samits būs laba iespēja izvērtēt progresu, ko 
Ukraina sasniegusi Komisijas atzinumā par Ukrainas kandidatūru izklāstīto septiņu 
ieteikumu izpildē; mudina Ukrainas iestādes demonstrēt politisko apņēmību, paātrinot 
progresu ar tādu būtisku reformu palīdzību, kuras efektīvi nodrošina dalībai ES izvirzīto 
kritēriju izpildi; aicina Ukrainu atturēties no tādu tiesību aktu pieņemšanas, kas nav 
savienojami ar ES acquis vai apdraud sasniegumus reformu procesā un cīņā pret 
korupciju; 

7. uzskata, ka gaidāmais ES un Ukrainas samits var vēl vairāk uzlabot Ukrainas izredzes 
pievienoties ES, atbalstot aicinājumu Komisijai 2023. gada pavasarī nākt klajā ar 
atjauninātu paplašināšanās ziņojumu par Ukrainu; uzskata, ka šis ziņojums sniegs 
rūpīgu izvērtējumu attiecībā uz progresu Ukrainas īstenotajās reformās un, iespējams, 
pavērs perspektīvu tam, ka Komisija 2023. gada pavasarī ieteiks sākt pievienošanās 
sarunas jau šogad;

8. aicina dalībvalstis pastiprināt un paātrināt militāro palīdzību Ukrainai, it īpaši ieroču 
piegādi, reaģējot uz skaidri noteiktām vajadzībām; pauž atbalstu nesenajiem lēmumiem 
apgādāt Ukrainu ar moderniem kājnieku kaujas transportlīdzekļiem, 
bruņutransportieriem, pretgaisa aizsardzības sistēmu un attiecīgo munīciju; atzinīgi 
vērtē Polijas, Vācijas un citu valstu valdību lēmumu piegādāt Ukrainai kaujas 
pamattankus “Leopard 2” un ļaut citiem partneriem, kuri to vēlas, piegādāt Ukrainai 
šādus tankus; uzstāj, ka nekavējoties jāsāk Ukrainas karavīru apmācība šo tanku 
izmantošanā;

9. atbalsta militārās palīdzības misijas izveidi, lai apmācītu Ukrainas bruņotos spēkus ES 
teritorijā; atzīst pašreizējo darbu, ko veic ES padomdevēja misija civilās drošības 
sektora reformai Ukrainā, un atzinīgi vērtē tās pilnvaru neseno pielāgošanu ar mērķi 
atbalstīt Ukrainas iestādes, lai tās varētu atvieglot visu to starptautisko noziegumu 
izmeklēšanu, kurus pret Ukrainu vērstā Krievijas agresijas kara kontekstā pastrādājuši 
Krievijas bruņotie spēki un algotņi, kā arī atvieglot kriminālvajāšanu par šiem 
noziegumiem;
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10. turpina pilnībā atbalstīt līdz šim nepieredzēto atbalsta paketi Ukrainai 18 miljardu EUR 
apmērā 2023. gadā, kuras mērķis ir nodrošināt Ukrainas makroekonomisko stabilitāti, 
atjaunot tās kritisko infrastruktūru un uzturēt svarīgus sabiedriskos pakalpojumus;

11. prasa izmantot gaidāmo ES un Ukrainas samitu, lai par prioritāti noteiktu 
nepieciešamību pēc visaptveroša ES atveseļošanas pasākumu kopuma Ukrainai, kurā 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš tūlītējai vidēja un ilgtermiņa palīdzībai, atjaunošanai, 
atveseļošanai un turpmākam atbalstam, lai stiprinātu ekonomikas izaugsmi, tiklīdz karš 
būs beidzies; atgādina, ka atveseļošanas pasākumu kopums būtu kopīgi jāpārvalda ES, 
starptautiskām finanšu iestādēm un līdzīgi domājošiem partneriem; iesaka Ukrainas 
vietējās pašpārvaldes pārstāvjiem piedalīties atveseļošanas pasākumu izstrādē; iesaka 
izveidot skaidru un pārredzamu mehānismu Ukrainas pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanai tādu svarīgu lēmumu pieņemšanā, kuri attiecas uz Ukrainu; uzsver vides un 
pārredzamības nosacījumu nozīmi atjaunošanas centienos; uzstāj, ka Ukrainas attīstības 
un atjaunošanas laikā ir jāīsteno svarīgākās vides jomas reformas, kā arī jāievieš efektīvi 
vides aizsardzības pasākumi; atbalsta īpašas starptautiskas uzraudzības misijas izveidi, 
lai reģistrētu pret Ukrainu vērstās Krievijas agresijas ietekmi uz vidi nolūkā radīt 
pamatu īpašas kompensācijas saņemšanai no Krievijas; atkārtoti aicina noteikt 
pienācīgu juridisko pamatu, kas ļautu Ukrainas atjaunošanas finansēšanai izmantot 
iesaldētos Krievijas centrālās bankas un Krievijas oligarhu aktīvus; prasa atveseļošanas 
pasākumu kopumu atbalstīt ar nepieciešamo ES budžeta kapacitāti;

12. uzsver, ka gaidāmais ES un Ukrainas samits būs laba iespēja atkārtoti norādīt uz 
steidzamo nepieciešamību izveidot īpašu starptautisku tribunālu, lai uzturētu apsūdzību 
par Krievijas Federācijas un tās sabiedroto politiskās un militārās vadības pastrādāto 
agresijas noziegumu pret Ukrainu;

13. uzdod priekšsēdētājai nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Ukrainas prezidentam, 
valdībai un parlamentam.


