
Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest w sprawie przyspieszenia ratyfikacji 
w parlamentach narodowych UE Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między 
Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, 

z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony 

(2018/C 343/06) 

ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE EURONEST, 

—  uwzględniając akt ustanawiający Zgromadzenie Parlamentarne Euronest z dnia 3 maja 2011 r., 

—  uwzględniając wspólne oświadczenie przyjęte podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniu 24 listopada 
2017 r. w Brukseli i jego wcześniejsze oświadczenia, 

—  uwzględniając Kompleksową i wzmocnioną umowę o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej 
strony, 

—  uwzględniając priorytety partnerstwa między Unią Europejską a Armenią podpisane 21 lutego 2018 r. w Brukseli, 

—  uwzględniając przesłanie Biura Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST na szczyt Partnerstwa Wschodniego, 
który odbył się 24 listopada 2017 r., 

—  uwzględniając wspólny dokument roboczy z dnia 9 czerwca 2017 r. pt. „Partnerstwo Wschodnie – 20 wyników 
na 2020 r. – Orientacja na kluczowe priorytety i wymierne rezultaty” (SWD(2017) 300), 

A.  mając na uwadze, że we wspólnej deklaracji ze szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się 24 listopada 
2017 r. w Brukseli, uczestnicy z zadowoleniem przyjęli podpisanie przy okazji szczytu Kompleksowej 
i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Armenii; 

B.  mając na uwadze, że podpisanie przedmiotowej umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii, na 
marginesie szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli 24 listopada 2017 r., pozwoliło Unii Europejskiej 
i Armenii na ściślejszą współpracę w celu zajęcia się istniejącymi wyzwaniami; 

C.  mając na uwadze, że Armenia ponownie podkreśliła swoje zaangażowanie na rzecz tego strategicznego 
i ambitnego partnerstwa z Unią Europejską, opartego na wspólnych wartościach, wzajemnych interesach 
i zrozumieniu, poczuciu współodpowiedzialności, zróżnicowanym podejściu i wzajemnej rozliczalności, które 
przybliża wschodnioeuropejskie kraje partnerskie do Unii Europejskiej; 

D.  mając na uwadze, że Zgromadzenie Narodowe Republiki Armenii jednomyślnie ratyfikowało kompleksową 
i wzmocnioną umowę o partnerstwie między UE a Armenią w 2018 r.; 

E.  mając na uwadze, że kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między UE a Armenią została już 
ratyfikowana przez parlamenty narodowe Republiki Estonii, Republiki Łotwy, Republiki Litwy i Republiki Bułgarii; 

Zgromadzenie Parlamentarne Euronest, 

1.  wzywa parlamenty narodowe wszystkich państw członkowskich UE do niezwłocznego ratyfikowania 
kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie; 

2.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie Komisji Europejskiej, Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa/Wiceprzewodniczącej Komisji oraz Rady Unii Europejskiej w kwestii ratyfikowania 
przedmiotowej umowy w parlamentach narodowych UE, oczekując dalszych wysiłków w tym względzie; 

3.  wzywa partie polityczne UE do przyczynienia się do procesu sfinalizowania procedur dotyczących ratyfikowania 
przedmiotowej umowy w parlamentach narodowych ich krajów.  
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