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RÖVID INDOKOLÁS 

A Jogi Bizottság az elmúlt év során szorosan nyomon követte az ukrajnai eseményeket, 

különös tekintettel az igazságszolgáltatás és a közigazgatás reformja, valamint az ezen 

időszakban folytatott jelentős jogalkotási tevékenység, többek között az alkotmány 

módosításai és a jogszabályok uniós joghoz igazítása terén. 

2015 szeptemberében a bizottság tagjaiból álló küldöttség látogatott el Kijevbe, hogy 

megvizsgálja, hogyan segíthetné a Parlament a helyi igazságügyi hatóságokat – továbbá a 

vállalkozásokat és a polgárokat – abban, hogy jobb kapcsolatokat és viszonyokat tudjanak 

kialakítani e területeken. Ezt követte 2016 júniusában egy nyilvános meghallgatás 

megszervezése Brüsszelben, a Bizottsággal, az EU tanácsadó missziójával (EUAM Ukrajna) 

és az Európa Tanáccsal együttműködve, az e téren működő ukrán állami és magánszereplők 

részvételével. 

A Bizottság legutóbbi két eredményjelentésében elismerte, hogy Ukrajna jelentős 

előrelépéseket tett a vízumliberalizációs cselekvési terv végrehajtása terén. E lendületet ki kell 

aknázni a vízummentesség bevezetésével, ám olyan mechanizmusokat kell létrehozni, 

amelyekkel hatékonyan felügyelhető a társulási megállapodás végrehajtásának haladása, 

különösen az igazságszolgáltatás és a közigazgatás reformját illetően. 

A Jogi Bizottság örömmel állapítja meg, hogy jelentős előrehaladás történt, amint az a 

Bizottság eredményjelentéseiből kiviláglik, valamint ahogy azt a fent említett küldöttségi 

látogatás és a nyilvános meghallgatás során a bizottság tagjai maguk is láthatták és hallhatták. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az elért haladás konkrét eredményeit nem csak fenn kell 

tartani, hanem tovább kell építkezni ezek alapján annak érdekében, hogy a jogállamiság az 

ukrán társadalom minden vonatkozásában megjelenjen, többek között annak biztosítása 

érdekében, hogy a vízummentesség bevezetésére vonatkozó határozat és a jövőbeni esetleges 

hasonló ukrajnai európai uniós fellépések hozzájáruljanak az uniós jog és az európai jogi 

hagyományok felé való közeledéshez. 

****** 

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó 

álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát. 
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