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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin ripetutament appoġġa l-faċilitazzjoni tal-viża u l-

liberalizzazzjoni tal-viża għall-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant, bħala strument importanti tal-

Politika Estera u ta' Sigurtà tal-UE u bħala mezz biex jiġu promossi l-kuntatti bejn in-nies u 

jissaħħu r-relazzjonijiet mal-UE. Dan l-istrument huwa meqjus bħala wieħed mill-pilastri 

ewlenin tal-politika tagħna, li jiġi ripetutament enfasizzat mill-Kapijiet tal-Istati Membri tal-

UE fis-Summits, u li jagħti messaġġ qawwi ta' appoġġ liċ-ċittadini tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-

Lvant. 

  

Id-djalogu dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża mal-Ukrajna ġie mniedi f'Ottubru 2008. Il-

ftehimiet dwar il-faċilitazzjoni tal-viża u r-riammissjoni daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2008, u 

dan l-ewwel ftehim ġie emendat fl-2013. F'dawn l-aħħar sentejn, l-Ukrajna kisbet progress 

sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża, kif 

rikonoxxut mill-Kummissjoni fl-aħħar żewġ rapporti ta' progress.  

  

Sistema mingħajr viża għandha tiġi stabbilita fir-rigward tal-Ukrajna mill-aktar fis possibbli u 

mingħajr ebda dewmien ulterjuri, bħala sinjal ta' rikonoxximent tal-progress li l-pajjiż kiseb 

fil-proċess tal-integrazzjoni Ewropea sa mill-protesti tal-EuroMaidan sentejn ilu, meta n-

nazzjon tal-Ukrajna ġġieled favur l-għażla Ewropea tiegħu u l-valuri demokratiċi Ewropej. 

  

Sabiex jiġi inċentivat ulterjorment il-proċess ta' riforma, mekkaniżmu ta' monitoraġġ għandu 

jiġi introdott sabiex jiġi żgurat li l-UE tiddisponi minn mezz ta' kontroll filwaqt li 

timmonitorja l-implimentazzjoni kontinwa tal-leġiżlazzjoni kontra l-korruzzjoni u dwar l-istat 

tad-dritt. Il-mekkaniżmu ta' sospensjoni li qed jiġi kkunsidrat attwalment mhuwiex biżżejjed, 

peress li dan jiffoka biss fuq ir-riskji tal-migrazzjoni, u għandu jkun komplut biż-żieda tar-

rispett kontinwu tal-istandards u l-kriterji ta' referenza meħtieġa. 

  
Id-deċiżjoni li tiġi stabbilita sistema mingħajr viża fir-rigward tal-Ukrajna ma għandhiex tiġi 

posposta sakemm jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' monitoraġġ. Is-sistema mingħajr viża għandha 

tiġi stabbilita issa, iżda bil-kundizzjoni li l-mekkaniżmu ta' sospensjoni jiġi introdott 

awtomatikament malli l-modalitajiet tiegħu jiġu definiti.  

 

F'dawn l-aħħar sentejn, sa mill-EuroMaidan u l-bidliet li seħħu b'riżultat tal-protesti, l-

Ukrajna bdiet proċess ta' riforma ambizzjuża u globali sabiex toħloq sistema politika 

demokratika ġenwina u ekonomija li tiffunzjona sew. Is-suċċess ta' dawn ir-riformi għandu 

jippermetti t-tranżizzjoni tal-Ukrajna minn stat post-Sovjetiku għal stat Ewropew. Mis-

sena 2014, l-Ukrajna wettqet sforz ta' riforma bla preċedent.  Kif għarfet il-Kummissjoni, sar 

progress fl-implimentazzjoni tar-riformi neċessarji, inkluż fil-qasam tal-ġlieda kontra l-

korruzzjoni, ir-riforma tal-uffiċċju tal-prosekuzzjoni, ir-riforma tal-ġudikatura, it-tisħiħ tal-

istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-dritt. Madankollu, dawn ir-riformi jridu jiġu 

implimentati kompletament. Dan il-kompitu għadu l-bogħod minn komplut. Il-gvern il-ġdid 

jeħtieġ li jipprovdi d-determinazzjoni neċessarja biex isegwi aktar ir-riformi u l-istabbiltà 

politika, li, flimkien ma' appoġġ mill-poplu, huma ta' importanza kbira għas-suċċess tiegħu. 

L-istabbiliment ta' sistema mingħajr viża jikkostitwixxi rikonoxximent tal-isforz u s-suċċess 

fil-kisba tal-kriterji ta' referenza stabbiliti fil-pjan ta' azzjoni għal-liberalizzazzjoni tal-viża 

(VLAP). Dan huwa wkoll att simboliku iżda tanġibbli ħafna ta' appoġġ mill-UE indirizzat lill-

Ukrajna u ċ-ċittadini tagħha. 
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****** 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 

u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi li l-Parlament jadotta l-pożizzjoni 

tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni. 
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