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KORT BEGRUNDELSE 

Retsudvalget har fulgt udviklingen i Ukraine i det seneste år nøje, navnlig inden for 

retsvæsenet og den offentlige forvaltning samt den betragtelige lovgivningsvirksomhed, bl.a. i 

form af ændringer af forfatningen og harmonisering af lovgivningen til EU-ret, der har fundet 

sted i denne periode. 

En delegation af medlemmer af udvalget besøgte Kiev i september 2015 for at undersøge, 

hvordan Parlamentet kan bistå de lokale retsmyndigheder – og virksomheder og borgere – 

med at knytte bedre bånd og forbindelser om disse emner. Dette blev fulgt op i juni 2016 med 

en offentlig høring i Bruxelles, der blev afholdt i samarbejde med Kommissionen, EU´s 

rådgivende mission (EUAM Ukraine) og Europarådet og havde deltagelse af offentlige og 

private aktører fra Ukraine, der virker inden for disse områder. 

Kommissionen har i sine sidste to statusrapporter udtrykt anerkendelse af de betydelige 

fremskridt, der er sket i Ukraine med gennemførelsen af handlingsplanen for 

visumliberalisering. Denne dynamik bør fastholdes gennem indrømmelse af visumfrihed, men 

der skal være indført mekanismer, der kan sikre en effektiv overvågning af, at der sker 

fremskridt med gennemførelsen af associeringsaftalen, navnlig med reformer af retsvæsenet 

og offentlig forvaltning. 

Retsudvalget glæder sig over de betydelige fremskridt, der er gjort, således som det fremgår 

af Kommissionens statusrapporter, og som medlemmer af udvalget selv har set og hørt under 

det ovennævnte delegationsbesøg og i forbindelse med høringen. Det skal imidlertid 

understreges, at de konkrete resultater, der er opnået, ikke kun skal fastholdes, men at der 

også skal bygges videre på dem, således at retsstatsprincippet bliver udbredt til alle aspekter 

af det ukrainske samfund, ikke mindst for at sikre, at beslutningen om at indrømme 

visumliberalisering og andre lignende skridt, som EU i fremtiden måtte tage over for Ukraine, 

kommer til at bidrage til yderligere tilnærmelser til EU-retten og de europæiske 

retstraditioner. 

****** 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning 

ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages. 
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