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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία κατά το 

προηγούμενο έτος, ιδίως στους τομείς της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και 

της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την έντονη νομοθετική δραστηριότητα, στην οποία 

περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις του Συντάγματος και η εναρμόνιση της νομοθεσίας με το 

δίκαιο της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 

Μια αντιπροσωπεία μελών της επιτροπής επισκέφτηκε το Κίεβο το Σεπτέμβριο του 2015, για 

να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει τις 

τοπικές δικαστικές αρχές, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, να βελτιώσουν τη 

σχέση και τη σύνδεσή τους με τα επίμαχα ζητήματα. Η δράση αυτή συνεχίστηκε τον Ιούνιο 

του 2016, όταν διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες δημόσια ακρόαση σε συνεργασία με τη 

Επιτροπή, τη συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ (EUAM Ukraine) και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, στην οποία συμμετείχαν και φορείς από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα της 

Ουκρανίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς. 

Η Επιτροπή αναγνώρισε στις δύο τελευταίες εκθέσεις προόδου που εκπόνησε ότι η Ουκρανία 

έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την 

ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (VLAP). Αυτή η δυναμική πρέπει να αξιοποιηθεί 

προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης του καθεστώτος απαλλαγής θεώρησης, ταυτόχρονα 

όμως πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί, προκειμένου να παρακολουθείται αποτελεσματικά η 

πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του 

δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης. 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εκφράζει την έντονη ικανοποίησή της για τη σημαντική 

πρόοδο που σημειώθηκε, όπως αυτή αποτυπώνεται στις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής 

αλλά και όπως έγινε αντιληπτή από τα ίδια τα μέλη της επιτροπής κατά τη διάρκεια της 

προαναφερθείσας επίσκεψης της αντιπροσωπείας και της δημόσιας ακρόασης. Πρέπει, 

ωστόσο, να επισημανθεί ότι η απτή πρόοδος που σημειώθηκε δεν πρέπει μόνο να διατηρηθεί, 

αλλά και να αποτελέσει θεμέλιο για τη μελλοντική πορεία της χώρας, ώστε όλες οι πτυχές της 

ουκρανικής κοινωνίας να διέπονται από την αρχή του κράτους δικαίου, αλλά και να 

διασφαλιστεί ότι η απόφαση να καθιερωθεί καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, καθώς και άλλες 

πιθανές μελλοντικές δράσεις στην Ουκρανία, θα βοηθήσουν ώστε η χώρα να προσεγγίσει 

ακόμα περισσότερο το δίκαιο της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές νομικές παραδόσεις. 

****** 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να 

εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής. 
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