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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Comisia pentru afaceri externe a susținut în mod repetat facilitarea eliberării vizelor și 

liberalizarea acestora pentru țările din Parteneriatul estic, ca instrument important al politicii 

externe și de securitate a UE și ca o modalitate de promovare a contactelor între popoare și de 

consolidare a relațiilor cu UE. Acest aspect este considerat unul dintre pilonii de bază ai 

politicii noastre și a fost subliniat deseori în summituri de către șefii statelor membre, întrucât 

transmite un puternic mesaj de sprijin către cetățenii țărilor din Parteneriatul estic. 

  

Dialogul cu Ucraina privind liberalizarea vizelor a fost inițiat în octombrie 2008, acordurile 

de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie intrând în vigoare la 1 ianuarie 2008, cel din 

urmă fiind modificat în 2013. În ultimii doi ani, Ucraina a înregistrat progrese semnificative 

în punerea în aplicare a planului de acțiune privind liberalizarea vizelor, după cum a 

recunoscut și Comisia în ultimele două rapoarte intermediare.  

  

Ucrainei ar trebui să i se acorde regimul de călătorii fără vize cât de curând posibil și fără 

întârzieri suplimentare, ca recunoaștere a progresului pe care această țară l-a înregistrat pe 

drumul său european în timpul scurs de la protestele EuroMaidan de acum doi ani, când 

națiunea ucraineană a luptat pentru opțiunea sa europeană și pentru valorile democratice 

europene. 

  

Pentru a stimula în continuare procesul de reforme, ar trebui să se introducă un mecanism de 

monitorizare, care să permită UE să exercite o influență în monitorizarea implementării 

continue a legislației anticorupție și a celei privind statul de drept. Mecanismul de suspendare 

avut în vedere în prezent nu este suficient, întrucât vizează doar riscurile migrației; prin 

urmare, acesta ar trebui să fie completat prin adăugarea îndeplinirii constante a standardelor și 

criteriilor de referință necesare. 

  
Decizia de a acorda Ucrainei regimul de călătorii fără viză nu ar trebui să fie amânată până 

după instituirea mecanismului de monitorizare. Regimul de călătorii fără viză ar trebui acordat 

acum, dar cu precizarea că mecanismul de suspendare va fi introdus în mod automat, de 

îndată ce sunt elaborate modalitățile sale de funcționare.  

 

În ultimii doi ani, de la EuroMaidan și schimbările declanșate de acele proteste, Ucraina a 

inițiat un program de reformă ambițios și cuprinzător, urmărind crearea unui sistem politic cu 

adevărat democratic și a unei economii funcționale. Succesul acestor reforme ar trebui să-i 

permită Ucrainei să treacă de la forma de stat post-sovietic la cea de stat european. După anul 

2014, Ucraina a depus eforturi fără precedent în direcția reformei. După cum recunoaște și 

Comisia, s-au înregistrat progrese în punerea în aplicare a reformelor necesare, inclusiv în 

domeniul luptei împotriva corupției, reforma parchetului, reforma sistemului judiciar, 

consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept. Totuși, aceste reforme trebuie să 

fie puse pe deplin în aplicare. Această sarcină este departe de a se fi încheiat. Noul guvern 

trebuie să demonstreze hotărârea necesară pentru continuarea reformelor și a stabilității 

politice, care, alături de sprijinul cetățenilor, sunt esențiale pentru succesul său. Acordarea 

regimului de călătorii fără viză este o recunoaștere a efortului și a succesului în atingerea 

tuturor obiectivelor de referință stabilite în Planul de acțiune privind liberalizarea vizelor 

(VLAP). De asemenea, ar fi un act simbolic și, în același timp, foarte concret, de sprijin din 

partea UE adresat Ucrainei și cetățenilor săi. 
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****** 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură 

preluând propunerea Comisiei. 
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