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 ET 

LÜHISELGITUS 

Väliskomisjon on korduvalt toetanud viisade väljastamise lihtsustamist ja viisanõude 

kaotamist idapartnerluse riikide jaoks, sest see on oluline vahend ELi välis- ja 

julgeolekupoliitikas ning see aitab edendada kontakte inimeste vahel ja suhteid ELiga. Seda 

peetakse meie poliitika üheks alussambaks, mida ELi liikmesriikide riigipead on 

tippkohtumiste ajal korduvalt rõhutanud, ja see on idapartnerluse riikide kodanikele tugevalt 

toetav märguanne. 

  

Viisanõude kaotamise dialoogi Ukrainaga alustati 2008. aasta oktoobris, viisalihtsustus- ja 

tagasivõtulepingud jõustusid 1. jaanuaril 2008. aastal ja neid muudeti 2013. aastal. Viimasel 

kahel aastal on Ukraina teinud viisanõude kaotamise tegevuskava rakendamises 

märkimisväärseid edusamme, mida komisjon on viimases kahes eduaruandes tunnustanud.  

  

Ukrainale tuleks kiiremas korras ja ilma edasiste viivitusteta anda viisavabadus, tunnustamaks 

riigi saavutusi Euroopa suunal kaks aastat pärast EuroMaidani meeleavaldusi, kus Ukraina 

rahvas võitles oma Euroopa-orientatsiooni ja Euroopa demokraatlike väärtuste eest. 

  

Reformiprotsessi edasiseks stimuleerimiseks tuleks kasutusele võtta järelevalvemehhanism, 

mis tagaks ELile mõjutusvahendi korruptsioonivastaste ja õigusriigi põhimõtet järgivate 

õigusaktide jätkuva rakendamise jälgimisel. Praegusest viisanõudest vabastuse peatamise 

korrast ei piisa, sest see keskendub ainult ränderiskidele ja seda tuleks täiustada nõutud 

standardite ja kriteeriumite jätkuva täitmisega. 

  
Ukrainale viisavabaduse andmise otsust ei tohiks järelevalvemehhanismi loomiseni edasi 

lükata. Viisavabadus tuleks anda praegu, seda aga tingimusel, et viisanõudest vabastuse 

peatamise mehhanism kehtestatakse automaatselt kohe, kui vastav kord on välja töötatud.  

 

Viimasel kahel aastal, alates EuroMaidanist ja meeleavaldustest ajendatud muudatustest on 

Ukraina alustanud ambitsioonikate ja kõikehõlmavate reformidega, mille eesmärgiks on luua 

tõeline demokraatlik süsteem ja korralikult toimiv majandus. Nende reformide edukus peaks 

võimaldama Ukrainal muutuda postsovetlikust riigist euroopalikuks riigiks. Alates 2014. 

aastast on Ukrainas tehtud enneolematuid pingutusi reformide teostamiseks. Nagu komisjon 

tunnistas, on vajalike reformide elluviimisel tehtud edusamme, sealhulgas 

korruptsioonivastases võitluses, prokuratuuri ja kohtusüsteemi reformimises, ning 

demokraatlike institutsioonide ja õigusriigi tugevdamisel. Neid reformid tuleb aga täies 

ulatuses ellu viia. See ülesanne ei ole veel kaugeltki täidetud. Uus valitsus peab ilmutama 

vajalikku otsustavust, et jätkata reformide ja poliitilise stabiilsuse edendamist, mis, nagu ka 

rahva toetus, on edu saavutamiseks esmatähtis. Viisavabaduse andmine tähendab viisanõude 

kaotamise tegevuskavas sätestatud kriteeriumite eduka täitmise tunnustamist. Ühtlasi on see 

ELi sümboolne, kuid selgelt tuntav toetusavaldus Ukrainale ja selle kodanikele. 

 

****** 

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha 

Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle 

komisjoni ettepaneku. 
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