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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 medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Ukrajinou na strane druhej1a na súvisiacu prehĺbenú a komplexnú zónu 
voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou podpísanú v roku 2014 (dohoda o 
pridružení/DCFTA),

– so zreteľom na žiadosť Ukrajiny o členstvo v EÚ z 28. februára 2022, oznámenie 
Komisie zo 17. júna 2022 s názvom Stanovisko Komisie k žiadosti Ukrajiny o členstvo 
v Európskej únii (COM(2022)0407) a na následné závery Európskej rady z 23. a 24. 
júna 2022,

– so zreteľom na Chartu OSN, haagske dohovory, ženevské dohovory a ich dodatkové 
protokoly a Rímsky štatút,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté po 23. samite EÚ – Ukrajina 12. októbra 
2021,

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

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Ruská federácia od 24. februára 2022 vedie voči Ukrajine nezákonnú, 
nevyprovokovanú a neodôvodnenú útočnú vojnu; keďže táto útočná vojna predstavuje 
očividné a zjavné porušenie Charty OSN a základných zásad medzinárodného práva; 
keďže geopolitická situácia v Európe sa zásadne zmenila, čo si vyžaduje odvážne, 
nekonvenčné a komplexné rozhodnutia EÚ v oblasti politiky, bezpečnosti a financií; 
keďže Ukrajina je vystavená ruskej agresii od novembra 2013, keď vypukli protesty 
proti rozhodnutiu vtedajšieho prezidenta pozastaviť podpísanie dohody o pridružení 
medzi EÚ a Ukrajinou;

B. keďže ruské sily bez rozdielu útočia na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru; keďže 
tisíce civilistov vrátane stoviek 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, pričom predtým už anektovalo 
Krymský polostrov;

1 Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.
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C. keďže politické vedenie Ukrajiny a jej ľud preukázali pozoruhodné odhodlanie 
zachovať fungovanie štátnych inštitúcií a verejných služieb aj napriek vojne;

D. keďže 3. februára 2023 sa má v Kyjeve konať 24. samit EÚ – Ukrajina; keďže tento 
samit je vynikajúcou príležitosťou nielen na prediskutovanie situácie na mieste a 
súčasných priorít Ukrajiny vrátane finančnej a vojenskej podpory, zodpovednosti za 
ruské vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a zločin agresie, globálneho dosahu, 
reštriktívnych opatrení a potravinovej a energetickej bezpečnosti, ale aj na prijatie 
krokov potrebných na to, aby Ukrajina pokračovala vo svojom reformnom úsilí, ako je 
stanovené v dohode o pridružení/DCFTA a v siedmich prioritách uvedených v 
stanovisku Komisie zo 17. júna 2022 a prioritách vedúcich k členstvu v EÚ;

E. keďže vďaka dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá je v platnosti od roku 
2014, sa už výrazne zintenzívnil politický dialóg, posilnilo sa politické pridruženie a 
hospodárska integrácia a otvorili sa nové perspektívy na odvetvovú spoluprácu;

F. 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 dohody o pridružení/DCFTA s Ukrajinou;

G. keďže Komisia 17. júna 2022 uverejnila svoje stanovisko k žiadosti Ukrajiny o členstvo 
v EÚ, pričom odporučila, aby sa Ukrajine udelil štatút kandidátskej krajiny za 
predpokladu, že sa prijmú určité reformné opatrenia, napríklad v oblasti právneho štátu 
a boja proti korupcii; keďže Rada vo svojich záveroch z 13. decembra 2022 
pripomenula, že Komisia bola vyzvaná, aby podala správu o splnení podmienok 
uvedených v stanovisku Komisie zo 17. júna 2022 ako súčasť jej pravidelného balíka 
týkajúceho sa rozširovania v roku 2023, a vzala na vedomie zámer Komisie poskytnúť 
namiesto toho aktualizované informácie na jar 2023;

H. keďže pre členstvo v EÚ neexistuje „zrýchlený postup“ a pristúpenie je aj naďalej 
zložitým, štruktúrovaným procesom založeným na zásluhách, ktorý si vyžaduje účinné 
vykonávanie reforiem a transpozíciu acquis; keďže pokrok každej krajiny na ceste k 
pristúpeniu sa posudzuje podľa jej vlastných zásluh a výsledkov reformného procesu; 
keďže sa tým však nevylučuje rýchle naštartovanie tohto procesu ako prejav záväzku 
EÚ voči Ukrajine v novom geopolitickom kontexte vytvorenom ruskou agresiou; keďže 
pri budúcich pristúpeniach bude zohrávať dôležitú úlohu schopnosť EÚ prijímať 
nových členov;

I. keďže silná miestna samospráva sa stala základným kameňom demokracie na Ukrajine 
a je 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 pri miestnej 
rekonštrukcii zohrávali vedúcu úlohu 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 
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a všetku vojenskú techniku z celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny;

2. opätovne potvrdzuje svoju neochvejnú solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý od 24. 
februára 2022 a počas posledných deviatich rokov ruských útokov voči Ukrajine 
naďalej preukazuje mimoriadnu odvahu a odolnosť voči neutíchajúcim hrozbám a 
útokom;

3. 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, ako aj Krymského 
polostrova Ruskom;

4. zdôrazňuje naliehavú potrebu vyvodiť zodpovednosť Ruska za vojnové zločiny, zločiny 
proti ľudskosti a za zločin agresie proti Ukrajine; opätovne vyzýva EÚ a členské štáty, 
aby prevzali vedúcu úlohu a aktívne podporovali zriadenie osobitného tribunálu na 
vyšetrovanie a stíhanie ruského trestného činu agresie voči Ukrajine, ako aj 
medzinárodného registra škôd; vyjadruje plnú podporu prebiehajúcemu vyšetrovaniu 
situácie na Ukrajine prokurátorom Medzinárodného trestného súdu a údajných 
vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti; naliehavo vyzýva Ukrajinu, aby 
ratifikovala Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu a jeho zmeny a formálne sa 
stala členom Medzinárodného trestného súdu s cieľom podporiť medzinárodné úsilie 
o vyvodenie zodpovednosti za závažné medzinárodné zločiny;

5. naďalej vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, ako aj partnerov EÚ, aby Ukrajine 
poskytli všetku potrebnú politickú, vojenskú, hospodársku, finančnú a humanitárnu 
podporu a pomoc súvisiacu s infraštruktúrou; očakáva, že členské štáty využijú 
nadchádzajúci samit EÚ – Ukrajina na posilnenie svojho záväzku;

6. zdôrazňuje pretrvávajúcu potrebu poskytovať Ukrajine humanitárnu pomoc a vyzýva 
EÚ a Ukrajinu, aby prediskutovali potreby približne ôsmich miliónov Ukrajincov, ktorí 
utiekli pred vojnou a dočasne sa zdržiavajú v členských štátoch EÚ; v tejto súvislosti 
víta nedávne predĺženie platnosti smernice o dočasnej ochrane2 do marca 2024; 
zdôrazňuje, že je potrebné uprednostniť situáciu detí a žien, najmä tehotných žien, 
osamelých rodičov a obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj spojiť úsilie o návrat nútene 
deportovaných Ukrajincov na Ukrajinu a zlúčiť rodiny detí, ktoré boli násilne 
adoptované z Ukrajiny;

7. vyzýva členské štáty, aby zvýšili a urýchlili vojenskú pomoc Ukrajine, najmä dodávky 
zbraní, na základe jasne identifikovaných potrieb; vyjadruje podporu najnovším 
rozhodnutiam poskytnúť Ukrajine moderné bojové vozidlá pre pechotu, obrnené 
transportéry, systém protivzdušnej obrany a príslušnú muníciu a nalieha na členské 
štáty, aby urýchlili dodávky vojenskej podpory a vybavenia Ukrajine; víta rozhodnutie 
vlád viacerých členských štátov EÚ, USA a Spojeného kráľovstva dodať Ukrajine 

2 Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany 
v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými 
štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 12).
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moderné hlavné bojové tanky; trvá na tom, že výcvik ukrajinských posádok pri 
prevádzkovaní týchto tankov sa musí začať okamžite;

8. vyzýva členské štáty, aby podporili 10 mierových návrhov, ktoré predložil ukrajinský 
prezident Volodymyr Zelenskyj;

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 útočnou vojnou voči Ukrajine;

10. víta memorandum o porozumení a dohodu o úverovom mechanizme podpísané 16. 
januára 2023, ktorými sa zabezpečil bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu 
vo výške 18 miliárd EUR na rok 2023 prostredníctvom nástroja Makrofinančnej pomoci 
plus, a oceňuje aj rýchle vyplatenie prvej splátky 17. januára 2023; zdôrazňuje význam 
trvalého a rýchleho plnenia záväzkov týkajúcich sa finančnej a technickej pomoci 
s cieľom zabezpečiť makroekonomickú stabilitu Ukrajiny, obnoviť kritickú 
infraštruktúru a zachovať základné verejné služby, a to najmä vzhľadom na trvalé ruské 
útoky na civilnú infraštruktúru, ktoré značný počet ukrajinských občanov vystavujú 
riziku, že nebudú mať prístup k základným službám, ako je voda, kúrenie a elektrická 
energia; podčiarkuje potrebu zodpovedného, transparentného a efektívneho využívania 
finančnej pomoci EÚ a inej medzinárodnej finančnej pomoci a zdôrazňuje význam 
opätovného zavedenia systému verejného obstarávania Ukrajiny obnovením využívania 
systému ProZorro v plnom rozsahu;

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 na zapojenie 
ukrajinskej občianskej spoločnosti do kľúčových rozhodovacích procesov a vyzýva na 
pokračujúcu podporu občianskej spoločnosti; 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; žiada, aby mal balík 
opatrení na obnovu potrebnú rozpočtovú kapacitu EÚ;

12. 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; podporuje zriadenie osobitnej medzinárodnej 
monitorovacej misie na zaznamenávanie environmentálnych dôsledkov ruskej agresie 
voči Ukrajine s cieľom vytvoriť základ na získanie osobitnej kompenzácie od Ruska;
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13. víta rozhodnutie Európskej rady udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny EÚ; 
zdôrazňuje, že pristúpenie k EÚ sa musí uskutočniť v súlade s článkom 49 Zmluvy 
o Európskej únii, musí byť založené na dodržiavaní príslušných postupov a podmienené 
splnením stanovených kritérií, najmä tzv. kodanských kritérií pre členstvo v EÚ, 
a zostáva procesom založeným na zásluhách, ktorý si vyžaduje prijatie a vykonávanie 
príslušných reforiem, najmä v oblasti demokracie, právneho štátu, ľudských práv, 
základných slobôd, trhového hospodárstva a vykonávania acquis EÚ;

14. opätovne potvrdzuje svoj záväzok k členstvu Ukrajiny v Európskej únii; vyjadruje 
presvedčenie, že je geostrategickou investíciou do zjednotenej a silnej Európy; opakuje, 
že žiadosť Ukrajiny o členstvo v EÚ znamená preukázanie vodcovstva, odhodlania a 
vízie v dnešnom kontexte brutálnej ruskej útočnej vojny, a vysiela jasný politický 
signál, že Ukrajina si nezvratne zvolila európsku cestu, ktorú jej európski partneri 
podporia;

15. víta európske ambície ukrajinského ľudu, a preto naliehavo vyzýva politických 
predstaviteľov a orgány Ukrajiny, aby využili tento impulz a rázne pokračovali 
v programe reforiem súvisiacom s EÚ a zohľadnili priority, ktoré Komisia uviedla 
vo svojom stanovisku k žiadosti Ukrajiny o členstvo v EÚ;

16. vyzýva ukrajinské orgány, aby jednoznačne preukázali politické odhodlanie usilovať sa 
o dosiahnutie európskych ambícií svojho ľudu tým, že výrazne urýchlia pokrok 
prostredníctvom zásadných reforiem s cieľom čo najskôr účinne splniť kritériá členstva 
v EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba chrániť nezávislosť všetkých 
protikorupčných inštitúcií, posilniť slobodu médií, zvýšiť efektívnosť a zodpovednosť 
súdnictva, riešiť nedostatky vo fungovaní orgánov presadzovania práva a zabezpečiť 
politickú a stranícku pluralitu v rámci ukrajinského parlamentu a mimo neho; 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;

17. vyzýva tých, ktorí sa zúčastnia na nadchádzajúcom samite medzi EÚ a Ukrajinou, aby 
pracovali na začatí prístupových rokovaní a podporili plán, v ktorom sa načrtnú ďalšie 
kroky na umožnenie pristúpenia Ukrajiny k jednotnému trhu EÚ, so zameraním na 
poskytovanie hmatateľných výhod ukrajinskej spoločnosti a občanom od začiatku 
procesu, a to na základe prístupu založeného na postupných krokoch; 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; 
žiada, aby prebiehajúca práca na vykonávaní súčasnej dohody o pridružení bola 
inovačným, doplnkovým a flexibilným spôsobom prepojená s procesom prístupových 
rokovaní;

18. víta významný pokrok Ukrajiny v zosúlaďovaní s jednotným trhom EÚ a vyzýva na 
urýchlené prijatie prioritného akčného plánu na posilnené vykonávanie prehĺbenej a 
komplexnej zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou na roky 2023 – 2024; vyzýva 
na predĺženie platnosti nariadenia (EÚ) 2022/870 o dočasnej liberalizácii obchodu3, ako 

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/870 z 30. mája 2022 o dočasných opatreniach na 
liberalizáciu obchodu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na ukrajinské výrobky podľa 
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aj na urýchlené preskúmanie možných ďalších opatrení na liberalizáciu dopravy;

19. 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 
občianska spoločnosť Ukrajiny a EÚ;

20. vyzýva na posilnenie regionálnej spolupráce a výmenu skúseností s reformami medzi 
partnerskými krajinami, ktoré sa usilujú buď o užšiu spoluprácu s EÚ, alebo o členstvo 
v EÚ, a to na základe skúseností z Východného partnerstva;

21. vyzýva inštitúcie EÚ, aby rozšírili možnosti ukrajinských predstaviteľov skúmať a 
pozorovať prácu inštitúcií EÚ; podporuje dvojstranné parlamentné stretnutia medzi 
parlamentmi členských štátov a parlamentom Ukrajiny; 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;

22. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr prijali 10. balík sankcií voči Rusku a aktívne 
predkladali návrhy na vypracovanie ďalších sankcií ich rozšírením o nové odvetvia a 
jednotlivcov; naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby v reakcii na ruskú vojnu proti 
Ukrajine naďalej preukazovali jednotu; vyzýva všetkých partnerov, najmä kandidátske 
krajiny EÚ a potenciálnych kandidátov, aby sa pripojili k balíkom sankcií;

23. žiada, aby sa zoznam jednotlivcov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie, rozšíril 
tak, aby zahŕňal ruské spoločnosti, ktoré sú stále prítomné na trhoch EÚ, ako sú Lukoil 
a Rosatom, a osoby zapojené do nútených deportácií, nezákonného väznenia ruských 
občianskych aktivistov a členov politickej opozície, nezákonných „referend“ v 
Luhansku, Chersone, Záporoží a Donecku a nezákonných „volieb“ na Kryme a v 
Sevastopole, ako aj všetkých členov strán Štátnej dumy, ktorí zastávajú funkcie vo 
volených parlamentoch na všetkých úrovniach, a to aj na regionálnej a komunálnej 
úrovni, ako aj členov ruských propagandistických médií šíriacich protiukrajinské a 
vojnové nálady; zároveň naliehavo vyzýva Ukrajinu, aby prijala vlastný Magnitského 
zákon; požaduje zákaz priameho alebo nepriameho dovozu, nákupu alebo prenosu 
diamantov v surovej alebo spracovanej forme pochádzajúcich z Ruskej federácie;

24. opakuje svoju výzvu na okamžité a úplné embargo na dovoz fosílnych palív a uránu z 
Ruska a na úplné ukončenie používania plynovodov Nord Stream 1 a 2, aby sa zastavilo 
financovanie Putinovej vojnovej mašinérie z peňazí EÚ; vyzýva na posilnenie 
reštriktívnych opatrení voči Bielorusku; naliehavo vyzýva Radu, aby v spolupráci s 
medzinárodnými partnermi znížila cenový strop na ropu, ktorá pochádza z Ruska alebo 

Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými 
štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 152, 3.6.2022, s. 103).
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sa z neho vyváža;

25. vyzýva Komisiu a orgány dohľadu EÚ, aby pozorne monitorovali účinné a komplexné 
uplatňovanie všetkých sankcií EÚ členskými štátmi a riešili všetky praktiky 
obchádzania, a to aj vyplnením existujúcich medzier; odsudzuje tie tretie krajiny, ktoré 
Rusku a Bielorusku pomáhajú obchádzať uložené sankcie, a žiada Komisiu a členské 
štáty, aby zvážili opatrenia proti týmto tretím krajinám;

26. opätovne vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zintenzívnili medzinárodnú izoláciu Ruskej 
federácie, a to aj pokiaľ ide o jej členstvo v medzinárodných organizáciách a orgánoch, 
aby sa zdržali akýchkoľvek formálnych podujatí na území Ruskej federácie a aby 
vyhostili ruských veľvyslancov z hlavných miest EÚ, čím sa zníži úroveň 
diplomatických vzťahov s Moskvou;

27. odsudzuje nezákonné obsadenie ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne Ruskom 
a v záujme zmiernenia rizika jadrovej alebo rádiologickej havárie podporuje návrh 
vytvoriť v okolí tejto lokality ochrannú zónu jadrovej bezpečnosti a ochrany, ako 
navrhuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu;

28. 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 a inde, 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;

29. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, 
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a 
parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe a prezidentovi, vláde a Verchovnej rade Ukrajiny.


