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Armėnijos Respublikos, Azerbaidžano Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Gruzijos, 
Moldovos Respublikos ir Ukrainos valstybių arba vyriausybių vadovai ir atstovai, Europos 
Sąjungos atstovai ir jos valstybių narių valstybių arba vyriausybių vadovai susitiko 
Prahoje, kad sukurdami Rytų partnerystę pereitų į naują santykių etapą, ir priėmė toliau 
pateikiamą bendrą deklaraciją.

Platesnio užmojo Europos Sąjungos ir šalių partnerių partnerystė

1. Rytų partnerystė pradedama bendromis Europos Sąjungos valstybių narių ir Rytų 
Europos šalių partnerių (toliau – šalys partnerės) pastangomis, ji grindžiama 
bendrais interesais ir įsipareigojimais, bendra atsakomybe ir pareigomis. Ji bus 
plėtojama bendrai ir visiškai skaidriai.

Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai susitaria, kad Rytų partnerystė bus 
grindžiama įsipareigojimais laikytis tarptautinės teisės principų ir pagrindinių 
vertybių, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir 
pagrindines laisves, taip pat rinkos ekonomikos, tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo.

Rytų partnerystė remiasi galiojančiais dvišaliais sutartiniais santykiais ir juos 
papildo. Ji bus plėtojama nedarant poveikio atskirų šalių partnerių siekiams, 
susijusiems su jų būsimais santykiais su Europos Sąjunga. Ją reglamentuos 
diferencijavimo ir sąlygų laikymosi principai.

Rytų partnerystė bus plėtojama kartu su dvišaliu ES ir trečiųjų valstybių 
bendradarbiavimu.
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2. Pagrindinis Rytų partnerystės tikslas – sudaryti sąlygas, būtinas siekiant 
paspartinti Europos Sąjungos ir suinteresuotųjų šalių partnerių politinę asociaciją 
bei tolesnę ekonominę integraciją. Plėtojant konkrečią Europos kaimynystės 
politikos Rytų dimensiją bus sudarytos sąlygos gerokai sustiprinti ES politiką, 
susijusią su šalimis partnerėmis. Šiuo tikslu įgyvendinant Rytų partnerystę bus 
siekiama remti šalių partnerių politines ir socialines bei ekonomines reformas, kad 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos priartėti prie Europos Sąjungos. Tai padeda 
įgyvendinti bendrą įsipareigojimą siekti Europos Sąjungos, šalių partnerių ir viso 
Europos žemyno stabilumo, saugumo ir gerovės.

Rytų partneryste turėtų būti toliau skatinamas stabilumas ir daugiašalio 
pasitikėjimo stiprinimas. Konfliktai apsunkina bendradarbiavimą. Todėl Prahos 
aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai pabrėžia, kad juos reikia kuo anksčiau 
taikiai išspręsti remiantis tarptautinės teisės principais ir normomis, taip pat šioje 
srityje priimtais sprendimais ir dokumentais.

Be to, Rytų partnerystė galėtų padėti plėtoti glaudesnius šalių partnerių tarpusavio 
santykius.

3. Rytų partneryste perduodama aiški politinė žinia apie tai, kad reikia išlaikyti ir 
remti reformų kryptį. Rytų partnerystė suteiks papildomą impulsą šalių partnerių 
ekonominiam ir socialiniam bei regioniniam vystymuisi. Ji sudarys palankesnes 
sąlygas geram valdymui, be kita ko, ir finansų sektoriuje, skatins regioninį 
vystymąsi ir socialinę sanglaudą bei padės mažinti šalių partnerių socialinius ir 
ekonominius skirtumus. Tokiu būdu Rytų partnerystė papildys pagal atitinkamas 
tarptautines priemones teikiamą makroekonominę pagalbą.
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Tvirtesni dvišaliai įsipareigojimai

4. Visi Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai pageidauja stiprinti ir 
aktyvinti ES ir šalių partnerių dvišalius santykius, atsižvelgiant į kiekvienos šalies 
partnerės konkrečią padėtį ir siekius bei laikantis galiojančių ES ir atitinkamos 
šalies partnerės dvišalių santykių. Jie susitarė, kad dvišalis bendradarbiavimas 
įgyvendinant Rytų partnerystę turėtų suteikti pagrindą ES ir tų šalių partnerių, 
kurios nori ir gali įvykdyti atsirandančius įsipareigojimus, asociacijos 
susitarimams.

5. Naujuose asociacijos susitarimuose, be esamų prekybos ir investavimo galimybių, 
bus numatyta sukurti tvirtas ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves arba bus 
nustatytas tikslas jas sukurti; šiose erdvėse bus sustiprintas teigiamas prekybos ir 
investicijų liberalizavimo poveikis derinant teisės aktus, kad jie atitiktų ES teisės 
aktus ir standartus. Atviros rinkos ir ekonominė integracija yra labai svarbios 
tvariam šalių parnerių ekonominiam vystymuisi ir politinio stabilumo 
sustiprinimui. Sukurtos dvišalės ES ir šalių partnerių tvirtos ir visapusiškos 
laisvosios prekybos erdvės ilgalaikėje perspektyvoje galėtų tapti tvirtų ir 
visapusiškų laisvosios prekybos erdvių tinklu. 

6. Europos Sąjunga, bendradarbiaudama atskirai su kiekviena šalimi partnere, 
parengs išsamias institucijų kūrimo programas, kad pagerėtų jų administraciniai 
gebėjimai, be kita ko, pasitelkus mokymą, techninę pagalbą ir visas tinkamas 
novatoriškas priemones.

7. Kitas svarbus Rytų partnerystės aspektas – piliečių judumo skatinimas ir vizų 
režimo liberalizavimas saugioje aplinkoje. Rytų partneryste bus skatinamas šalių 
partnerių piliečių judumas įgyvendinant vizų režimo supaprastinimą ir readmisijos 
susitarimus; laikydamasi visuotinio požiūrio į migraciją ES taip pat palaipsniui 
sieks ilgalaikio tikslo – visiškai liberalizuoti vizų režimą atskiroms šalims 
partnerėms, kiekvienos iš jų atvejį nagrinėdama atskirai, jei bus sudarytos sąlygos 
gerai valdomam ir patikimam judumui.
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8. Rytų partneryste siekiama stiprinti energetinį saugumą pasitelkiant 
bendradarbiavimą, kuriuo siekiama užtikrinti ilgalaikį stabilų ir saugų energijos 
tiekimą bei tranzitą, be kita ko, pasitelkiant geresnį reglamentavimą, efektyviau 
vartojant energiją ir labiau naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius. 
Nuostatos dėl energetinės tarpusavio priklausomybės galėtų būti įtrauktos į naujus 
asociacijos susitarimus ar kitus dvišalius ES ir šalių partnerių susitarimus. 
Bendradarbiaujant energetikos srityje turėtų būti atsižvelgiama į ES antrąją 
strateginę energetikos apžvalgą ir į kiekvienos šalies partnerės energetikos 
politiką.

Ypatingas dėmesys daugiašaliam bendradarbiavimui

9. Remiantis daugiašaliu Rytų partnerystės pagrindu bus galima plėtoti 
bendradarbiavimo veiklą ir atvirą bei laisvą dialogą, kurie padėtų siekti 
partnerystės tikslų. Ši partnerystė bus grindžiama bendrais Europos Sąjungos ir 
šalių partnerių sprendimais. Tai bus forumas, suteiksiantis galimybę dalytis 
informacija ir šalių partnerių patirtimi vykdant pereinamojo laikotarpio procesus, 
įgyvendinant reformas bei siekiant modernizuotis, ir kartu papildoma ES 
priemonė, skirta šiems procesams remti. Ji sudarys palankesnes sąlygas rengti 
bendrąsias pozicijas ir vykdyti bendrą veiklą. Daugiašalė sistema skirta sustiprinti 
šalių partnerių tarpusavio ryšius ir bus diskusijų dėl tolesnės Rytų partnerystės 
plėtotės forumas.

Įstatymų ir kitų teisės aktų derinimas yra labai svarbus toms šalims partnerėms, 
kurios nori padaryti pažangą suartėjant su ES. Daugiašalė sistema sudarys sąlygas 
vykdyti metodišką veiklą šioje srityje, be kita ko, rengti specialius posėdžius, 
kuriuose Europos Sąjunga pristatytų ir paaiškintų ES teisės aktus ir standartus bei 
palygintų juos su nacionaline politika ir teisės aktais.

10. Rytų partnerystėje dalyvaujančių valstybių arba vyriausybių vadovų susitikimai 
paprastai bus rengiami kas dvejus metus. Jie turėtų vykti ES ir šalių partnerių 
teritorijoje. Užsienio reikalų ministrų susitikimai vyks kasmet. Šie aukšto lygio 
susitikimai sudarys sąlygas toliau kurti ir formuoti Rytų partnerystę.
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11. Šiuo metu Komisijos sudarytos keturios teminės grupės sudarys sąlygas rengti 
tikslingus posėdžius ir užtikrinti atviras bei laisvas diskusijas, grindžiamas šiomis 
pagrindinėmis bendradarbiavimo sritimis: demokratijos, gero valdymo ir 
stabilumo; ekonominės integracijos ir konvergencijos su ES sektorinės politikos 
kryptimis; energetinio saugumo; ir žmonių tarpusavio ryšių.

12. Pirmieji keturių teminių grupių susitikimai vyks 2009 m. birželio mėn. Kiekviena 
grupė patvirtins realius, esminius ir periodiškai atnaujinamus tikslus, taip pat juos 
atitinkančią darbo programą, ir atliks padarytos pažangos peržiūrą. Vyresniųjų 
pareigūnų, dalyvaujančių vykdant reformas atitinkamose politikos srityse, 
susitikimai bus rengiami bent du kartus per metus. Grupės pateiks ataskaitas 
metiniuose užsienio reikalų ministrų susitikimuose. Grupių darbas kartais gali būti 
aptariamas konkretiems sektoriams skirtuose ministrų sutikimuose. Be to, bus 
sudarytos grupės, kurios padės teminėms grupėms atlikti darbą konkrečiose 
srityse. 

Trečiosios valstybės galės dalyvauti konkrečiuose projektuose, veikloje ir teminių 
grupių susitikimuose atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, jei jų dalyvavimas 
padės siekti konkrečios veiklos tikslų ir bendrų Rytų partnerystės tikslų. Veikla, 
vykdoma pagal daugiašalę Rytų partnerystės sistemą, turėtų būti savanoriška ir 
grindžiama bendradarbiavimo principais.

13. Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai remia pradėtas įgyvendinti 
pavyzdines iniciatyvas, kurios Rytų partnerystei suteiks papildomą impulsą, realų 
turinį bei matomumą, ir tikisi greitai įvyksiančių atitinkamų grupių diskusijų.

14. Bus užtikrintas Europos Sąjungos ir atitinkamų šalių partnerių regioninių 
iniciatyvų, visų pirma Juodosios jūros sinergijos, tarpusavio papildomumas. 
Sąveika su kitomis regioninėmis iniciatyvomis turėtų būti svarstoma atsižvelgiant 
į kiekvieną konkretų atvejį.
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15. Prahos aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavo Europos Parlamento, Regionų 
komiteto, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Europos investicijų 
banko bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko aukšto lygio atstovai. Rytų 
partnerystės daugiašalių grupių veikloje dalyvaus daug įvairių subjektų, įskaitant 
ministerijas ir agentūras, parlamentus, pilietinę visuomenę, tarptautines 
organizacijas (pavyzdžiui, ESBO, Europos Tarybą ir OECD), tarptautines finansų 
įstaigas, privatųjį sektorių, ekonominius ir socialinius partnerius. 

Todėl Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai prašo Europos Sąjungos ir 
šalių partnerių parlamentų narių pateikti pasiūlymų, susijusių su Europos 
Parlamento pasiūlymu įsteigti ES ir kaimyninių Rytų šalių parlamentinę asamblėją 
(EURO-NEST PA), o Europos Komisijos – parengti ir pasiūlyti Rytų partnerystės 
pilietinės visuomenės forumo sukūrimo taisykles. 

Be to, dalyviai prašo Europos investicijų banko toliau teikti investicinę paramą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms vykdant savo įgaliojimus, susijusius su 
kaimyninėmis Rytų šalimis. Jie prašo Europos investicijų banko, Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko bei kitų tarptautinių finansų įstaigų sukurti 
tinkamą bendrą priemonę, skirtą mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Finansavimas

16. Laikantis 2009 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos priimtos deklaracijos dėl 
Rytų partnerystės bus teikiama didesnė Europos Sąjungos finansinė parama, kuri 
sudarys sąlygas siekti Rytų partnerystės tikslų ir atsižvelgti į atskirų šalių 
partnerių padarytą pažangą. Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai pritaria 
tam, kad norint įgyvendinti Rytų partnerystę neužteks vien tik Bendrijos 
dotacijomis teikiamos paramos ir bendro nacionalinio finansavimo, bet ir reikės 
sutelkti papildomus finansinius išteklius, todėl jie ragina kitus paramos teikėjus, 
tarptautines finansų įstaigas ir privatųjį sektorių skirti papildomą finansavimą 
reformoms, pavyzdinėms iniciatyvoms ir projektams remti.
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17. Rytų partnerystėje turėtų būti išdėstytas novatoriškas požiūris, kurio laikantis būtų 
skatinama užtikrinti bendrą atsakomybę bei glaudesnį viešojo ir privačiojo 
sektorių bendradarbiavimą. Aktyvi politinė parama ir ES skatinamosios priemonės 
bei privačiajam sektoriui teikiamos garantijos turėtų sudaryti sąlygas paskatinti 
privatųjį sektorių investuoti į šalyse partnerėse vykdomus konkrečius projektus ir 
tokiu būdu prisidėti prie siekiamų Rytų partnerystės tikslų.

18. Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai ragina EIB, ERPB ir kitas 
tarptautines finansų įstaigas dėti daugiau pastangų, kad būtų teikiama parama 
visoms šalims partnerėms, vykdančioms reformas bei modernizavimo procesus, ir 
atrinkti tinkamus investicinius projektus.

Išvados

19. Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai pritaria tam, kad būtina skelbti 
visuomenei Rytų partnerystės pagrindinius principus ir tikslus, remti ją ir didinti 
informuotumą šioje srityje. Didesnis konkrečių projektų ir veiklos matomumas 
sudarys sąlygas tam, kad ši iniciatyva taptų artimesnė piliečiams.

20. Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai ragina Europos Sąjungos Tarybai 
pirmininkaujančią valstybę narę bei pirmininkausiančias valstybes nares ir 
Europos Komisiją dėti didesnes pastangas kartu su šalimis partnerėmis, kad būtų 
nustatytas ministrų ir vyresniųjų pareigūnų susitikimų, rengiamų laikantis Rytų 
partnerystės daugiašalio aspekto, tvarkaraštis, nustatyti teminių grupių
2009–2010 m. veiklos prioritetus ir parengti pasiūlymus dėl pavyzdinių iniciatyvų 
įgyvendinimo artimiausiu laiku.

21. Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai yra įsitikinę, kad šio susitikimo 
rezultatai ir Rytų partnerystės sukūrimas sudarys sąlygas paspartinti demokratijos 
procesus, užtikrinti stabilumą ir gerovę, bei taip suteiks ilgalaikę ir akivaizdžią 
naudą visų joje dalyvaujančių valstybių piliečiams. Prahos aukščiausiojo lygio 
susitikimo dalyviai glaudžiai bendradarbiaus, kad būtų pasiekti šioje bendroje 
deklaracijoje numatyti tikslai.


