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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Odbor za pravne zadeve je v preteklem letu podrobno spremljal razvoj dogodkov v Ukrajini, 

zlasti reformo sodstva in javne uprave ter veliko zakonodajno dejavnost, vključno s 

spremembami ustave in harmonizacijo zakonodaje s pravom EU, ki je potekala v tem 

obdobju. 

Delegacija, ki so jo sestavljali člani odbora, je septembra 2015 obiskala Kijev, da bi preučila, 

kako bi Parlament lahko lokalnim pravosodnim organom, pa tudi podjetjem in državljanom 

pomagal ustvarjati boljše povezave in odnose v zvezi s temi vprašanji. Nato je bilo junija 

2016 v Bruslju v sodelovanju s Komisijo, svetovalno misijo EU (EUAM Ukrajina) in Svetom 

Evrope organizirano javno posvetovanje, ki so se ga udeležili javni in zasebni ukrajinski 

deležniki, dejavni na teh področjih. 

Komisija je v svojih zadnjih dveh poročilih o napredku ugotovila, da je Ukrajina zelo 

napredovala pri izvajanju akcijskega načrta za liberalizacijo vizumskega režima. To dejstvo bi 

bilo treba izkoristiti za odpravo vizumov, vendar morajo biti vzpostavljeni mehanizmi za 

učinkovito spremljanje napredka pri izvajanju pridružitvenega sporazuma, zlasti v zvezi z 

reformo sodstva in javne uprave. 

Odbor za pravne zadeve z velikim veseljem ugotavlja velik napredek, ki je razviden iz poročil 

Komisije o napredku in ki so mu bili priča tudi sami člani odbora med omenjenim obiskom 

delegacije in javnim posvetovanjem. Vendar je treba poudariti, da je treba konkretne rezultate 

doseženega napredka ne le ohraniti, temveč tudi nadgrajevati in načelo pravne države vključiti 

v vse vidike ukrajinske družbe, da se nenazadnje tudi zagotovi, da bodo odločitev o 

liberalizaciji vizumskega režima in morebitni podobni prihodnji ukrepi EU v Ukrajini 

prispevali k pospešenemu približevanju zakonodaji EU in evropski pravni tradiciji. 

****** 

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, naj predlaga, da Evropski parlament kot svoje stališče v prvi 

obravnavi sprejme predlog Komisije. 
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