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B9-0095/2023

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

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine,

– so zreteľom na dohodu o pridružení a sprievodnú prehĺbenú a komplexnú zónu voľného 
obchodu medzi Európskou úniou a Ukrajinou (DP/DCFTA) podpísanú v roku 2014,

– so zreteľom na žiadosť Ukrajiny o členstvo v EÚ z 28. februára 2022, stanovisko 
Komisie zo 17. júna 2022 a následné udelenie štatútu kandidátskej krajiny Európskou 
radou 23. júna 2022,

– so zreteľom na ôsme zasadnutie Asociačnej rady EÚ – Ukrajina z 5. septembra 2022,

– so zreteľom na závery Rady z 13. decembra 2022 o rozširovaní a procese stabilizácie a 
pridruženia,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 15. decembra 2022,

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

A. keďže Ruská federácia vedie od 24. februára 2022 nezákonnú, nevyprovokovanú a 
neoprávnenú útočnú vojnu proti Ukrajine; keďže táto útočná vojna predstavuje očividné 
a zjavné porušenie Charty OSN a základných zásad medzinárodného práva;

B. keďže ruské sily uskutočnili nerozlišujúce útoky na obytné oblasti a civilnú 
infraštruktúru; keďže tisíce civilistov vrátane detí už boli zavraždené a mnoho ďalších 
bolo mučených, obťažovaných, sexuálne napadnutých, unesených alebo násilne 
vysídlených; keďže toto neľudské správanie ruských síl a ich blízkych spojencov je v 
úplnom rozpore s medzinárodným humanitárnym právom; keďže 30. septembra 2022 
Rusko jednostranne vyhlásilo anexiu ukrajinských oblastí čiastočne okupovaných 
Ruskom, a to oblastí Donecka, Chersonu, Luhanska a Záporožia;

C. Keďže 24. samit EÚ – Ukrajina sa má konať 3. februára 2023; keďže to je pre Ukrajinu 
veľkou príležitosťou na prijatie opatrení potrebných na pokračovanie v reformnom úsilí, 
ako sa stanovuje v dohode o pridružení/DCFTA, a na riešenie siedmich krokov 
uvedených v stanovisku Komisie zo 17. júna 2022 a krokov vedúcich k členstvu v EÚ; 
keďže pokrok dosiahnutý pri vykonávaní DP/DCFTA predstavuje značný stupeň 
pripravenosti na prístupový proces;

D. keďže Rada vo svojich záveroch z 13. decembra 2022 o rozširovaní a procese 
stabilizácie a pridruženia vyzvala Komisiu, aby vypracovala plán, v ktorom načrtne 
ďalšie kroky na uľahčenie prístupu Ukrajiny na jednotný trh EÚ, pričom sa využije plný 
potenciál DP/DCFTA s Ukrajinou;

E. keďže Parlament vo svojom odporúčaní Rade, Komisii a podpredsedovi 
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Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 
23. novembra 2022 o novej stratégii EÚ pre rozširovanie1 odporučil stanoviť jasné 
lehoty na ukončenie rokovaní s pristupujúcimi krajinami najneskôr do konca tohto 
desaťročia;

F. keďže Rada vo svojich záveroch z 13. decembra 2022 pripomenula, že Komisia bola 
vyzvaná, aby podala správu o splnení podmienok uvedených v stanoviskách Komisie k 
príslušným žiadostiam o členstvo ako súčasť jej pravidelného balíka týkajúceho sa 
rozširovania v roku 2023, a bez toho, aby bolo dotknuté toto komplexné pravidelné 
podávanie správ, vzala na vedomie zámer Komisie poskytnúť aktualizáciu na jar 2023;

G. keďže Komisia sa vo svojom stanovisku zo 17. júna 2022 zaviazala monitorovať pokrok 
Ukrajiny pri plnení siedmich krokov a podávaní správ o nich, ako aj poskytnúť 
podrobné posúdenie krajiny do konca roka 2022; keďže toto posúdenie sa 
neuskutočnilo;

H. keďže členstvo v EÚ a pristúpenie je aj naďalej zložitým, štruktúrovaným procesom 
založeným na zásluhách, ktorý závisí od účinného vykonávania reforiem a transpozície 
acquis EÚ; keďže pokrok každej krajiny na ceste k pristúpeniu sa posudzuje podľa jej 
vlastných zásluh a výsledkov reformného procesu; keďže schopnosť EÚ prijímať 
nových členov bude zohrávať dôležitú úlohu pri budúcich pristúpeniach;

I. keďže rýchle začatie prístupových rokovaní by podnietilo odhodlanie Ukrajincov 
brániť, zabezpečiť a rozvíjať budúcnosť svojej krajiny ako európskeho národa a člena 
Európskej únie a NATO; keďže rýchle zavedenie všetkých požadovaných politických, 
legislatívnych a administratívnych reforiem by ukrajinským inštitúciám poskytlo jasnú 
príručku pre prístupový pracovný program a zakázalo by prijímanie alebo transpozíciu 
akýchkoľvek právnych predpisov, ktoré by mohli znížiť šance krajiny na pristúpenie;

J. keďže silná miestna samospráva sa stala základným kameňom demokracie na Ukrajine 
a jedným z dôležitých faktorov odolnosti Ukrajiny počas vojny; keďže na zabezpečenie 
toho, aby sa vnútroštátne a medzinárodné finančné prostriedky na rekonštrukciu dostali 
tam, kde sú najviac potrebné, je rozhodujúce, aby miestnu rekonštrukciu riadili obce;

1. opätovne čo najdôraznejšie odsudzuje útočnú vojnu Ruskej federácie proti Ukrajine, 
ako aj zapojenie Bieloruska do tejto vojny, a požaduje, aby Rusko okamžite ukončilo 
všetky vojenské akcie na Ukrajine a bezpodmienečne stiahlo všetky ozbrojené sily 
a vojenské vybavenie z celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny;

2. vyjadruje svoju bezvýhradnú solidaritu s ukrajinským ľudom, plne podporuje 
nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne 
uznaných hraníc a zdôrazňuje, že táto vojna predstavuje vážne porušenie 
medzinárodného práva; v tejto súvislosti opätovne odsudzuje nezákonnú anexiu 
ukrajinských regiónov Donecka, Chersonu, Luhanska a Záporožia Ruskom;

3. opätovne potvrdzuje svoj záväzok k členstvu Ukrajiny v Európskej únii; vyjadruje 
presvedčenie, že členstvo Ukrajiny v EÚ je geostrategickou investíciou do zjednotenej a 

1 Prijaté texty, P9_TA(2022)0406.
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silnej Európy; opakuje, že žiadosť Ukrajiny o členstvo v EÚ znamená preukázaniu 
vodcovstva, odhodlania a vízie v dnešnom kontexte brutálnej ruskej agresie, a vysiela 
jasný politický signál, že Ukrajina si nezvratne zvolila európsku cestu, ktorú prijali jej 
európski partneri;

4. vyzýva, aby sa na nadchádzajúcom samite medzi EÚ a Ukrajinou stanovil jasný spôsob 
začatia prístupových rokovaní založený na postupnom prístupe so zameraním na 
poskytovanie hmatateľných výhod ukrajinskej spoločnosti a občanom od začiatku 
procesu; vyzýva Komisiu, aby predložila odvážny a ambiciózny plán týchto rokovaní a 
rýchlej integrácie Ukrajiny do politík a programov EÚ spolu s plánom pre jednotlivé 
kroky tohto procesu;

5. pripomína, že prístupový 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; vyjadruje pevné 
presvedčenie, že pevná perspektíva členstva Ukrajiny v EÚ založená na zásluhách je v 
politickom, hospodárskom a bezpečnostnom záujme samotnej Únie;

6. domnieva sa, že nadchádzajúci samit EÚ – Ukrajina bude dobrou príležitosťou na 
zhodnotenie pokroku, ktorý Ukrajina dosiahla pri plnení siedmich odporúčaní 
uvedených v stanovisku Komisie o kandidatúre Ukrajiny; naliehavo vyzýva ukrajinské 
orgány, aby preukázali svoje politické odhodlanie zintenzívnením svojho pokroku 
zásadnými reformami, ktoré účinne spĺňajú kritériá členstva v EÚ; vyzýva Ukrajinu, 
aby neprijímala právne predpisy, ktoré nie sú v súlade s acquis EÚ alebo ohrozujú 
úspechy v reformnom procese a v boji proti korupcii; 

7. domnieva sa, že nadchádzajúci samit EÚ – Ukrajina môže ešte viac prispieť k 
vyhliadkam Ukrajiny na členstvo tým, že sa na ňom schváli výzva Komisii, aby na jar 
2023 predložila aktuálne informácie o Ukrajine v správe o rozšírení; domnieva sa, že 
táto správa poskytne dôkladné posúdenie pokroku reforiem na Ukrajine a potenciálne 
otvorí perspektívu odporúčania Komisie na jar 2023 o začatí prístupových rokovaní v 
tomto roku;

8. vyzýva členské štáty, aby zvýšili a urýchlili svoju vojenskú pomoc Ukrajine, najmä 
poskytovanie zbraní v reakcii na jasne identifikované potreby; vyjadruje podporu 
najnovším rozhodnutiam poskytnúť Ukrajine moderné bojové vozidlá pre pechotu, 
obrnené transportéry, systém protivzdušnej obrany a príslušnú muníciu; víta 
rozhodnutie poľskej a nemeckej vlády a iných vlád dodať Ukrajine hlavné bojové tanky 
Leopard 2 a umožniť ostatným ochotným partnerom, aby tak urobili; trvá na tom, že 
výcvik ukrajinských vojakov pri prevádzkovaní týchto tankov sa musí začať okamžite;

9. podporuje zriadenie vojenskej pomocnej misie na výcvik ukrajinských ozbrojených síl 
na území EÚ; oceňuje aktuálnu činnosť poradnej misie Európskej únie pre reformu 
sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine a víta nedávnu úpravu jej mandátu s cieľom 
podporiť ukrajinské orgány pri uľahčovaní vyšetrovania a stíhania všetkých 
medzinárodných zločinov spáchaných ozbrojenými silami a žoldniermi Ruska v 
súvislosti s ruskou agresívnou vojnou voči Ukrajine;

10. vyjadruje trvalú plnú podporu bezprecedentnému podpornému balíku vo výške 18 
miliárd EUR pre Ukrajinu v roku 2023 s cieľom zabezpečiť jej makroekonomickú 
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stabilitu, obnoviť kritickú infraštruktúru a zachovať základné verejné služby;

11. vyzýva na to, aby sa nadchádzajúci samit EÚ – Ukrajina využil na uprednostnenie 
potreby komplexného balíka opatrení EÚ na obnovu Ukrajiny, ktorý by sa mal 
zameriavať na okamžitú, strednodobú a dlhodobú pomoc tejto krajine, na jej 
rekonštrukciu a obnovu, a ďalej pomôcť pri posilnení rastu hospodárstva hneď po 
skončení vojny; pripomína, že balík opatrení na obnovu by mali spoločne riadiť EÚ, 
medzinárodné finančné inštitúcie a podobne zmýšľajúci partneri; odporúča, aby 
zástupcovia ukrajinskej miestnej samosprávy prispeli k navrhovaniu opatrení na 
obnovu; odporúča vytvorenie jasného a transparentného mechanizmu zapojenia 
ukrajinskej občianskej spoločnosti do kľúčových rozhodnutí týkajúcich sa Ukrajiny; 
zdôrazňuje význam environmentálnych podmienok a podmienok transparentnosti pre 
úsilie o rekonštrukciu; trvá na vykonávaní najrelevantnejších environmentálnych 
reforiem, ako aj na zavedení účinných záruk na ochranu životného prostredia počas 
rozvoja a obnovy Ukrajiny; podporuje zriadenie osobitnej medzinárodnej monitorovacej 
misie na zaznamenávanie environmentálnych dôsledkov ruskej agresie voči Ukrajine s 
cieľom vytvoriť základ na získanie osobitnej kompenzácie od Ruska; opakuje svoju 
výzvu na stanovenie vhodného právneho základu, ktorý by umožnil využívanie 
zmrazených aktív Ruskej centrálnej banky, ako aj aktív ruských oligarchov na 
financovanie obnovy Ukrajiny; žiada, aby mal balík opatrení na obnovu potrebnú 
rozpočtovú kapacitu EÚ;

12. domnieva sa, že nadchádzajúci samit EÚ – Ukrajina bude dobrou príležitosťou na 
zopakovanie naliehavej potreby zriadiť osobitný tribunál na stíhanie trestného činu 
agresie proti Ukrajine, ktorého sa dopustilo politické a vojenské vedenie Ruskej 
federácie a jej spojencov;

13. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi, vláde a 
parlamentu Ukrajiny.


