
 

Parlament podporuje Ukrajinu i bezvízový styk:
časová osa
 
Evropský parlament v posledních letech konzistentně vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a
podpořil  například  finanční půjčky nebo  uvolnění vízového režimu.
 
Miliardová půjčka
 
 
 
13.  června 2018 schválil  Parlament  půjčku Ukrajině ve výši  jedné miliardy eur  na pokrytí
financování z vnějších zdrojů v letech 2018 až 2019. Pomoc je podmíněna tím, že Kyjev bude
pokračovat v reformách a v boji proti korupci, a také že bude respektovat principy vlády práva a
ochrany lidských práv.
 
 
Bezvízový styk
 
 
V dubnu 2017 plénum odhlasovalo zrušení vízové povinnosti pro Ukrajince, bezvízový styk
začal platit v červnu téhož roku. 
 
 
 
Občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli biometrických pasů, mohou bez víz vycestovat do Evropské
unie na dovolenou, za rodinou, kvůli podnikání nebo z dalších důvodů, ale ne za účelem
zaměstnání. Bezvízový styk tedy neznamená pracovní povolení. Bezvízová cesta je také
časově omezena: na pobyty, jejichž délka nepřesahuje 90 dní během jakéhokoli období 180
dnů. Podmínkou k liberalizaci vízového režimu bylo přijetí mechanismu takzvané záchranné
brzdy, který umožňuje rychlou reakci na výjimečné situace v podobě okamžitého
znovuzavedení vízové povinnosti. Irsko a Spojené království mají z tohoto nařízení výjimku.
 
 
 
Statistiky za rok 2016
 
 
 
Podle dostupných statistik bylo v roce 2016 vydáno 13,9 milionů víz ke krátkodobému pobytu do
států schengenské zóny. Jejich držitelé jsou nejčastěji Rusové (3,1 milionů), následují Číňané
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180607IPR05244/parlament-schvalil-miliardovu-pomoc-pre-ukrajinu-na-roky-2018-a-2019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0371&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20161209IPR55424/znovuzavedenie-vstupn%C3%BDch-v%C3%ADz-e%C3%BA-poslanci-schv%C3%A1lili-mechanizmus-z%C3%A1chrannej-brzdy
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en#stats


(2,1 milionů) a jako třetí Ukrajinci (1,36 milionů). Země, které udílejí nejvíce víz občanům
Ukrajiny, jsou: Polsko (560 000), Maďarsko (117 000) a Německo (99 000). V průměru bylo
3,4% ukrajinských žádostí o udělení evropského víza odmítnuto. Česko udělilo v roce 2016
vízum 83 tisícům občanů Ukrajiny.
 
Další informace
Evropský parlament schválil bezvízový styk s Ukrajinou (tisková zpráva, 29.3.2017)
Víza: Rada potvrdila dohodu o uvolnění vízového režimu pro Ukrajinu (2.3.2017)
Ukrajina: články a analýzy
Ukrajina - studie Think tanku EP (anglicky)
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http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20170329IPR69065/evropsky-parlament-schvalil-bezvizovy-styk-s-ukrajinou
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/03/02-visa-liberalisation-ukraine/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20140304TST37506
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=ukraine


Kliknutím zobrazíte konkrétní kroky EP vůči Ukrajině na časové ose

Článek

CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3


