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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Výbor pre právne veci uplynulý rok dôsledne monitoroval vývoj na Ukrajine, najmä čo sa 

týka reformy súdnictva a verejnej správy a rozsiahlej legislatívnej činnosti vrátane zmien 

ústavy a harmonizácie právnych predpisov s právom EÚ, ku ktorým došlo v spomínanom 

období. 

Delegácia výboru navštívila v septembri 2015 Kyjev, aby zistila, ako môže Parlament pomôcť 

miestnym súdnym orgánom – a tiež podnikom a občanom – pri vytváraní lepších prepojení a 

vzťahov, pokiaľ ide o tieto otázky. Následne sa v júni 2016 v Bruseli uskutočnilo verejné 

vypočutie, na ktorom spolupracovala Komisia, poradná misia EÚ (EUAM Ukraine) a Rada 

Európy a zúčastnili sa na ňom verejné a súkromné ukrajinské zainteresované strany pôsobiace 

v uvedených oblastiach. 

Komisia vo svojich dvoch posledných správach o pokroku uznala výrazné napredovanie 

Ukrajiny pri vykonávaní akčného plánu liberalizácie vízového režimu. Tento vývoj treba 

využiť zavedením bezvízového režimu. Musia však existovať mechanizmy na účinné 

monitorovanie pokroku pri realizácii dohody o pridružení, najmä čo sa týka reformy 

súdnictva a verejnej správy. 

Výbor pre právne veci s uspokojením berie na vedomie dosiahnutý pokrok, ktorý sa spomína 

v správach Komisie o pokroku a ktorý zaregistrovali samotní členovia výboru počas uvedenej 

návštevy delegácie a verejného vypočutia. Treba však zdôrazniť, že konkrétne výsledky tohto 

pokroku nemožno len udržiavať, ale musí sa na nich ďalej stavať v záujme zefektívnenia 

právneho štátu vo všetkých aspektoch ukrajinskej spoločnosti, a to najmä s cieľom 

zabezpečiť, že rozhodnutie o zavedení liberalizácie vízového režimu a prípadné podobné 

opatrenia EÚ na Ukrajine v budúcnosti prispejú k ďalšej aproximácii právu EÚ a európskym 

právnym tradíciám. 

****** 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 

aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu 

v prvom čítaní. 



 

PE587.696v02-00 4/4 AD\1104927SK.docx 

SK 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO 

Názov Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri 

prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni 

príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina) 

Referenčné čísla COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD) 

Gestorský výbor 

       dátum oznámenia na schôdzi 

LIBE 

28.4.2016 
   

Výbor požiadaný o stanovisko 

       dátum oznámenia na schôdzi 

JURI 

28.4.2016 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o 

stanovisko 

       dátum menovania 

Heidi Hautala 

11.7.2016 

Prerokovanie vo výbore 5.9.2016    

Dátum prijatia 26.9.2016    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

19 

3 

0 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad 

Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel 

Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie 

Rozière 

 
 


