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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin modificarea acordului privind facilitarea eliberării vizelor între Uniunea Europeană și 
Ucraina, se aduc îmbunătățiri palpabile procesului de eliberare a vizelor pentru cetățenii 
ucraineni comparativ cu dispozițiile acordului în vigoare. Acordul modificat simplifică 
cerințele legate de documentele pe care trebuie să le prezinte anumite categorii de solicitanți 
și extinde categoriile de persoane care pot beneficia de o viză cu intrări multiple cu un termen 
de valabilitate de un an sau de cinci ani. 

Noile categorii care se încadrează în domeniul de aplicare al acordului modificat includ 
reprezentanții organizațiilor societății civile care călătoresc în mod regulat în statele membre 
în scopul formării educaționale sau pentru a participa la conferințe, participanții la programele 
de cooperare transfrontalieră finanțate de UE, studenții instituțiilor universitare și 
postuniversitare, reprezentanții comunităților religioase, persoanele care participă din motive 
profesionale la conferințe sau seminare organizate pe teritoriul Uniunii Europene, precum și 
persoanele care trebuie să călătorească în mod regulat în UE din motive medicale și 
persoanele care trebuie să le însoțească. 

Prin urmare, acordul modificat marchează un progres important în direcția introducerii unui 
regim de călătorie fără viză pentru cetățenii Ucrainei și ai Uniunii Europene, în favoarea 
căruia a pledat Parlamentul European. De asemenea, transmite un semnal neechivoc 
cetățenilor ucraineni cu privire la angajamentul ferm asumat de către Uniunea Europeană de 
a-și consolida parteneriatul cu societatea ucraineană și de a intensifica și facilita în continuare 
contactele de la nivelul interpersonal, în concordanță cu politica europeană de vecinătate 
reînnoită.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să aprobe acordul.


