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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie juridische zaken heeft de ontwikkelingen in Oekraïne van het laatste jaar 

nauwlettend gevolgd, met name op gebied van hervorming van de rechterlijke macht en het 

overheidsbestuur, evenals de aanzienlijke wetgevende activiteit, waaronder 

grondwetswijzigingen en wetsaanpassingen aan het EU-recht, die in deze periode haar beslag 

heeft gekregen. 

Een delegatie van commissieleden heeft in september 2015 een bezoek gebracht aan Kiew om 

te bezien hoe het Parlement de plaatselijke rechterlijke autoriteiten - en het bedrijfsleven en de 

burgers - behulpzaam kan zijn bij de totstandbrenging van betere banden en betrekkingen 

rond deze vraagstukken. In juni 2016 volgde hierop een openbare hoorzitting in Brussel, 

georganiseerd in samenwerking met de Commissie, de EU-adviesmissie (EUAM Oekraïne) 

en de Raad van Europa, met de deelneming van openbare en particuliere Oekraïense 

belanghebbende partijen die zich met deze materie bezighouden. 

De Commissie heeft in haar laatste twee voortgangsverslagen belangrijke vooruitgang van 

Oekraïne gesignaleerd bij de uitvoering van het actieplan voor visumliberalisering (VLAP). 

Deze gunstige ontwikkeling laat zich verzilveren door toekenning van de 

visumvrijstellingsregeling, maar er moeten wel mechanismen komen waarmee de vorderingen 

met de uitvoering van de Associatieovereenkomst kunnen worden gevolgd, vooral waar het 

gaat om hervorming van de rechterlijke macht en het overheidsbestuur. 

De Commissie juridische zaken is zeer verheugd over de beduidende vorderingen die de 

Commissie in haar voortgangsverslagen noemt en die de leden van de commissie bij het 

voornoemde delegatiebezoek en in de openbare hoorzitting ook zelf hebben kunnen 

waarnemen. Zij onderstreept evenwel dat de concrete resultaten van de bereikte vooruitgang 

niet alleen moeten worden vastgehouden maar ook verder moeten worden uitgebouwd, zodat 

de Oekraïense samenleving tot in al haar gelederen van de rechtsstaatidee doordrongen raakt, 

niet in de laatste plaats om te zorgen dat het besluit tot visumliberalisering en mogelijk 

soortgelijk EU-optreden in Oekraïne in de toekomst de harmonisatie met EU-recht en de 

Europese rechtstradities zullen helpen bevorderen. 

****** 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken voor te stellen dat het Europees Parlement zijn 

standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt. 
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