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Annotáció 

A NATO-nak és Magyarországnak, mint tagállamnak is az az érdeke, hogy körülöttünk olyan 
államok létezzenek, amelyeket a demokratikus berendezkedés, piacgazdaság, a gazdasági 
prosperitás, a jog érvényesülése és a stabilitás jellemez és a határainktól mind messzebbre 
tolódjon ki azon államok köre, amelyek valamilyen téren a válság kialakulásának a 
lehetőségét, vagy a biztonság veszélyeztetésének eshetőségét hordják magukban.  

Ukrajna az időnként előfordult ellentmondásos viselkedése ellenére jelentős lépéseket hajtott 
végre a biztonság erősítése érdekében: megszabadult a nukleáris fegyverektől, csatlakozott a 
tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott egyezményhez, csatlakozott a 
Nyitott Égbolt egyezményhez, rendezte viszonyát szomszéd államokkal a területi kérdéseket 
és a kisebbséggel kapcsolatos politikát illetően, részt vesz a békepartnerségben, továbbá részt 
vett (vesz) békefenntartó missziókban. A euró-atlanti integrálódás kérdését is érintve, de 
hangsúlyozottan a NATO-ukrán együttműködés területét hivatott feltárni a tanulmány. 

A NATO-Ukrajna együttműködés jelentős mérföldköveként, - a NATO-Ukrajna 
Komisszióban (NATO-Ukraine Commission – NUC) történt megegyezés alapján – a két fél 
úgy ítélte meg, hogy mélyíteni és szélesíteni kell az együttműködést, ennek eszközeként 
kidolgozásra és elfogadásra került a NATO-ukrán Akcióterv. Az Akcióterv közösen 
egyeztetett és elfogadott elveket és tételeket tartalmaz. Ezek betartását, illetve végrehajtását 
támogatandó Éves Céltervek (Annual Target Plan – ATP) kerülnek kidolgozásra, amelyek 
tartalmazzák azokat a specifikus intézkedéseket, amelyek meghatározzák az ukrán oldal 
feladatait, vagy a NATO-ukrán közös teendőket. 

 
 


