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ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει υποστηρίξει επανειλημμένως τη διευκόλυνση της 

χορήγησης θεωρήσεων και την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τις χώρες της 

ανατολικής εταιρικής σχέσης, ως σημαντικό εργαλείο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ και ως τρόπο προώθησης των διαπροσωπικών επαφών και 

ενίσχυσης των σχέσεων με την ΕΕ. Θεωρείται ένας από τους κύριους πυλώνες της πολιτικής 

μας, όπως έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένως από τους αρχηγούς των κρατών μελών της ΕΕ 

κατά τις διασκέψεις κορυφής, και δίδει ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στους πολίτες των 

χωρών της ανατολικής σχέσης. 

  

Ο διάλογος με τη Ουκρανία για την ελευθέρωση των θεωρήσεων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

2008, η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και η συμφωνία για την 

επανεισδοχή τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, και η πρώτη συμφωνία 

τροποποιήθηκε το 2013. Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, η Ουκρανία έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του 

καθεστώτος θεωρήσεων, όπως έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή στις δύο τελευταίες 

εκθέσεις προόδου.  

  

Το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να χορηγηθεί στην Ουκρανία 

όσο το δυνατόν συντομότερα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ως αναγνώριση της 

προόδου που η χώρα έχει σημειώσει στην ευρωπαϊκή της πορεία από τις φιλοευρωπαϊκές 

διαδηλώσεις του κινήματος «EuroMaidan» πριν από δύο χρόνια. όταν το ουκρανικό έθνος 

πάλεψε για την ευρωπαϊκή του επιλογή και τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες. 

  

Προκειμένου να δοθούν περαιτέρω κίνητρα στη διαδικασία μεταρρύθμισης, θα πρέπει να 

εισαχθεί μηχανισμός παρακολούθησης που να διασφαλίζει ότι η ΕΕ μπορεί να ασκεί επιρροή 

και ταυτόχρονα να παρακολουθεί σε μόνιμη βάση την εφαρμογή της νομοθεσίας για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και για το κράτος δικαίου. Ο μηχανισμός αναστολής που 

εξετάζεται επί του παρόντος δεν είναι επαρκής, δεδομένου ότι επικεντρώνεται μόνο στους 

κινδύνους της μετανάστευσης, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπληρωθεί με την 

υποχρέωση της συνεχούς ανταπόκρισης στα απαιτούμενα πρότυπα και σημεία αναφοράς. 

  
Η απόφαση για την χορήγηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 

στην Ουκρανία δεν πρέπει να αναβληθεί έως την εισαγωγή του μηχανισμού 

παρακολούθησης. Το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να 

χορηγηθεί τώρα, αλλά με την επιφύλαξη της αυτόματης εισαγωγής του μηχανισμού 

αναστολής από τη στιγμή που θα εκπονηθούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του.  

 

Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, από τις διαμαρτυρίες του κινήματος «EuroMaidan» και τις 

μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν, η Ουκρανία έχει ξεκινήσει φιλόδοξη και ολοκληρωμένη 

μεταρρύθμιση με σκοπό τη δημιουργία ενός γνήσιου δημοκρατικού πολιτικού συστήματος 

και μιας οικονομίας που λειτουργεί αποτελεσματικά. Η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων αυτών 

θα πρέπει να επιτρέψει τη μετάβαση της Ουκρανίας από μετασοβιετική χώρα σε ευρωπαϊκό 

κράτος. Από το 2014, η Ουκρανία επιδεικνύει μεταρρυθμιστικές προσπάθειες άνευ 

προηγουμένου. Όπως έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή, έχει σημειωθεί πρόοδος όσον 

αφορά την εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, όπως στους τομείς της 

καταπολέμησης της διαφθοράς, της μεταρρύθμισης της εισαγγελίας, της μεταρρύθμισης του 



 

PE583.952v02-00 4/5 AD\1098842EL.doc 

EL 

δικαστικού συστήματος, της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, εντούτοις, πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Το έργο αυτό έχει πολύ 

μέλλον ακόμη. Η νέα κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει την αναγκαία αποφασιστικότητα για να 

επιδιώξει την περαιτέρω εφαρμογή της μεταρρύθμισης και την πολιτική σταθερότητα, που, 

σε συνδυασμό με την λαϊκή υποστήριξη, έχει καίρια σημασία για την επιτυχία της. Η 

χορήγηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης συνιστά αναγνώριση 

των προσπαθειών και της επιτυχίας της ανταπόκρισης σε όλα τα σημεία αναφοράς που 

καθορίστηκαν στο σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (VLAP). 

Επίσης αποτελεί συμβολική, αλλά και πολύ συγκεκριμένη ενέργεια υποστήριξης εκ μέρους 

της ΕΕ προς την Ουκρανία και τους πολίτες της. 

 

 

****** 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την 

πρόταση της Επιτροπής. 
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