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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A Comissão dos Assuntos Externos tem apoiado reiteradamente a facilitação da emissão de 

vistos e a liberalização do regime de vistos em relação aos países da Parceria Oriental, 

enquanto instrumento de relevo da política externa e de segurança da União e como forma de 

promover os contactos entre povos e de reforçar as relações com a UE. A facilitação e a 

liberalização do regime de vistos são consideradas um dos principais pilares da nossa política, 

tendo sido repetidamente destacadas em cimeiras por chefes de Estados-Membros da União, e 

veiculam uma forte mensagem de apoio aos cidadãos dos países da Parceria Oriental. 

  

O diálogo com a Ucrânia sobre a liberalização do regime de vistos teve início em outubro de 

2008 e os acordos de facilitação de vistos e de readmissão entraram em vigor em 1 de janeiro 

de 2008, tendo o primeiro sido alterado em 2013. Nos últimos dois anos, a Ucrânia realizou 

progressos significativos na execução do plano de ação para a liberalização do regime de 

vistos, tal como foi reconhecido pela Comissão nos últimos dois relatórios de progresso.  

  

Deve conceder-se à Ucrânia um regime de isenção de vistos com a maior brevidade possível e 

sem demora, em reconhecimento dos progressos realizados pelo país no caminho rumo à 

Europa desde os protestos de EuroMaidan há dois anos, em que a nação ucraniana lutou pela 

sua escolha europeia e pelos valores democráticos europeus. 

  

A fim de aumentar os incentivos ao processo de reforma, deve ser introduzido um mecanismo 

de acompanhamento que garanta a influência da UE e, simultaneamente, controle a aplicação 

continuada da legislação em matéria de luta contra a corrupção e de Estado de Direito. O 

mecanismo de suspensão que está atualmente a ser avaliado não é suficiente, na medida em 

que incide apenas nos riscos da migração, e deve ser completado com a exigência de um 

cumprimento continuado das normas e dos critérios de referência exigidos. 

  
A decisão de conceder à Ucrânia o regime de isenção de vistos não deve ser adiada até à 

criação do mecanismo de acompanhamento. O regime de isenção de vistos deve ser 

concedido de imediato, embora na condição de que o mecanismo de suspensão seja 

automaticamente introduzido assim que as suas modalidades estejam definidas.  

 

Nos últimos dois anos, desde o EuroMaidan e as mudanças desencadeadas pelos protestos, a 

Ucrânia iniciou um processo de reforma abrangente e ambicioso, tendo em vista a criação de 

um verdadeiro sistema político democrático e o bom funcionamento da economia. O êxito 

destas reformas deverá permitir que o país deixe de ser um Estado da antiga União Soviética e 

passe a ser um Estado europeu. Desde 2014, os esforços de reforma na Ucrânia assumiram 

níveis sem precedentes.  Conforme foi reconhecido pela Comissão, registaram-se progressos 

na aplicação das reformas exigidas, incluindo no domínio da luta contra a corrupção, na 

reforma do Ministério Público, na reforma do sistema judicial, no reforço das instituições 

democráticas e no Estado de Direito. No entanto, estas reformas têm de ser plenamente 

executadas, embora a tarefa esteja longe de estar concluída. O novo governo deve demonstrar 

a determinação necessária para prosseguir as reformas e alcançar a estabilidade política, o 

que, juntamente com o apoio popular, é fundamental para o seu sucesso. A concessão de um 

regime de isenção de vistos é um reconhecimento do esforço realizado e do sucesso obtido no 

cumprimento de todos os critérios de referência estabelecidos no plano de ação para a 

liberalização dos vistos (PALV), e constitui igualmente um ato de apoio da UE, simbólico 
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mas muito concreto, em relação à Ucrânia e aos seus cidadãos. 

 

****** 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a propor ao Parlamento que aprove 

a posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão. 
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