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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Comisia pentru afaceri juridice a monitorizat îndeaproape evoluțiile din Ucraina în cursul 

ultimului an, în special în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și a administrației 

publice, precum și activitatea legislativă considerabilă, inclusiv modificări ale Constituției și 

armonizarea legislativă cu legislația UE, care a avut loc în cursul acestei perioade. 

O delegație formată din membri ai comisiei a efectuat o vizită la Kiev în septembrie 2015 

pentru a examina modul în care Parlamentul ar putea să ofere asistență autorităților judiciare 

locale, precum și întreprinderilor și cetățenilor, pentru a crea legături și relații mai bune cu 

privire la aceste chestiuni. Aceasta a fost urmată în iunie 2016 de organizarea la Bruxelles a 

unei audieri publice, în cooperare cu Comisia, misiunea UE de consiliere (EUAM Ucraina) și 

Consiliul Europei, cu participarea părților interesate ucrainene publice și private care își 

desfășoară activitatea în aceste domenii. 

Comisia a recunoscut în ultimele sale două rapoarte intermediare că Ucraina a înregistrat 

progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune privind 

liberalizarea vizelor (PALV). Acest impuls trebuie valorificat prin aprobarea regimului de 

călătorii fără viză, dar trebuie să existe mecanisme pentru a monitoriza în mod eficient 

progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de asociere, în 

special în ceea ce privește reformarea sistemului judiciar și a administrației publice. 

Comisia pentru afaceri juridice este foarte bucuroasă să constate progresele semnificative 

realizate, astfel cum s-a arătat în rapoartele intermediare ale Comisiei și astfel cum au 

observat și auzit membrii comisiei pe parcursul vizitei delegației menționate mai sus și în 

cursul audierii publice. Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că rezultatele concrete ale 

progreselor înregistrate nu trebuie să fie doar menținute, ci trebuie să fie de asemenea 

dezvoltate în continuare în vederea eficientizării preeminenței legii în toate aspectele societății 

ucrainene, nu în ultimul rând pentru a garanta că decizia de aprobare a liberalizării regimului 

de vize și posibile acțiuni similare viitoare ale UE în Ucraina vor contribui și mai mult la 

apropierea de legislația UE și de tradițiile juridice europene. 

****** 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură 

preluând propunerea Comisiei. 
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