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Vážená paní vysoká představitelko, 

Vážený pane komisaři, 

 

na summitu ve Vilniusu konaném 29. listopadu 2013 vzala Evropská unie na vědomí 

rozhodnutí bývalé ukrajinské vlády dočasně pozastavit proces příprav na podpis Asociační 

dohody a Dohody o hluboké a komplexní zóně volného obchodu mezi Evropskou unií a 

Ukrajinou. Zaznamenali jsme rovněž nebývalou podporu veřejnosti politickému přidružení 

Ukrajiny a její hospodářské integraci do Evropské unie. Zároveň jsme se shodli, že cílem 

Asociačních dohod, včetně Dohod o hluboké a komplexní zóně volného obchodu, je podpořit 

uskutečnění politických a společensko-hospodářských reforem a usnadnit komplexní 

přiblížení k Evropské unii, jejím pravidlům a standardům.  

 



Zároveň jsme se rozhodli, a při četných příležitostech to od té doby opakovali, že Evropská 

unie má usilovat o politické přidružení a hospodářskou integraci Ukrajiny a o podpis 

Asociační dohody a Dohody o hluboké a komplexní zóně volného obchodu, až na to bude 

Ukrajina připravena.  

 

Ve svém politickém programu vyslala nová legitimní ukrajinská vláda velmi silný politický 

signál, když prohlásila, že pokračování procesu politické a hospodářské integrace  

s Evropskou unií je hlavní prioritou její zahraniční politiky, a vyjádřila své pevné odhodlání 

podepsat Asociační dohodu a  Dohodu o hluboké a komplexní zóně volného obchodu, co 

nejdříve to bude možné.  

 

My, visegrádské země, berouce na vědomí toto silné přání ukrajinského lidu a vlády, jsme 

pevně přesvědčeny, že je morální povinností Evropské unie bez zbytečného odkladu začít 

s přípravami podpisu Asociační dohody a Dohody o hluboké a komplexní zóně volného 

obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou. 
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