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Ризький саміт Східного 

партнерства довів, що проблема 

скасування візового режиму між 

Україною та ЄС залишатиметься 

не лише актуальною, але й 

надалі буде предметом  глибоких 

дискусій.  

 Напередодні саміту Верховна 

Рада України закликала 

продемонструвати 

довгоочікуваний акт солідарності 

та підтримки українського 

народу, звернутися до учасників 

Ризького саміту з пропозицією 

надати позитивний сигнал щодо 

запроваджен-

ня безвізового 

режиму для 

громадян 

України та 

Грузії і 

визначити при 

цьому чіткий 

термін 

запроваджен-

ня безвізового 

режиму. Оптимізму додавала 

позиція Дональда Туска та членів 

Європейського парламенту 

Петраса Ауштрявічюса і Марка 

Демесмаекера, а також Яна 

Томбінського. 
У розмові з Девідом 

Кемероном Петро Порошенко 

підкреслив, що Україна очікує від 

Європейського Союзу більш 

чітких сигналів для запровадження 

безвізового режиму та визнання 

перспектив її європейського 

майбутнього. 

Однак після публікації Звіту 

Комісії ЄС українські політики 

заговорили мовою цифр, 

зокрема, Костянтин Єлісєєв 
підрахував, що Україна не 

виконала третини вимог для 

отримання безвізового режиму, 

тобто з 15 критеріїв по 10-х 

зазначається повне або часткове 

виконання. Водночас МЗС 

оприлюднило заяву про високу 

оцінку роботи України щодо 

виконання другої фази Плану дій 

із лібералізації візового режиму, 

не приховуючи тези про те, що 

«Звіт Єврокомії 

викликає здивування». 
Натомість українські 

експерти більш 

реально оцінювали 

ситуацію. Зокрема, 

Олександр Сушко 

зазначає: ще на 

початку 2015 р. стало 

зрозуміло, що ключові 

критерії для візової 

лібералізації до травня виконані 

не будуть. «Дуже спрощено 

говорити, що все впиралося в 

біометричні паспорти. Це було 

важливою, але далеко не єдиною 

ключовою вимогою», – наголошує 

Сергій Солодкий.  
Наводячи низку аргументів та 

каменів спотикання, аналітик ІАС 

теж займає достатньо стриману 

позицію щодо запровадження 

безвізового режиму. 

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ 

АНАЛІТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ 
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and the Council  
http://ec.europa.eu/dgs/home

-affairs/e-

library/documents/policies/in
ternational-

affairs/general/docs/fifth_pro

gress_report_on_the_implem
entation_by_ukraine_of_the_

action_plan_on_visa_liberali

sation_en.pdf 

 

Abolishing Visa 

Regime Together: 

Experience of EaP 

Countries  
(видання ГО «Європа 

без бар’єрів») 
http://novisa.org.ua/wp-
content/uploads/2014/06/Abo

lishing-Visa-Regime-

Together-Experience-of-EaP-
Countries.pdf 

 

What is the future of 

the Eastern 

Partnership?  
(Policy Brief) 
https://www.dropbox.com/s/
4em24z5kd96ohx8/policy_br

if_EaP.pdf?dl=0 

 

Про затвердження 

Національного плану 

заходів з виконання 

другої фази Плану дій 

щодо лібералізації 

Європейським 

Союзом візового 

режиму для України 
(розпорядження КМУ) 
http://zakon2.rada.gov.ua/law

s/show/805-2014-%D1%80 

«Формування 

завищеного очікування 

щодо Риги було 

невиправданим. З боку 

керівників України це 

було помилкою». 

О. Сушко 
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Аналітичний дайджест містить короткий огляд аналітичних записок, 
експертних оцінок, оприлюднених у ЗМІ, наукових публікацій та інших 

інформаційних джерел  щодо проблем міграції 

На думку Лева Пащенка, 
«недостатньо прийняти 

антидискримінаційні 

антикорупційні закони, потрібно 

ще змусити їх працювати. У 

наших умовах це непросто. А це 

найважливіша умова ЄС».  

Олександр Охріменко 

наголошує на проблемі 

регулювання трудової міграції та 

переконаний, що її можна 

вирішити не раніше 2017 р.  

Отож, коли бути безвізовому 

режиму між Україною та ЄС? 

Відповіді на це запитання у 

Підсумковій декларації Ризького 

Саміту Східного партнерства 
немає. ЄС відмовився виконати 

прохання української сторони і не 

погодився фіксувати в 

документах саміту можливу дату 

впровадження безвізового 

режиму. 

Сьогодні 2016 рік розглядають 

як найшвидшу перспективу. 
Президент України повідомив, що 

наступний звіт Єврокомісії щодо 

виконання Плану дій із 

лібералізації візового режиму з 

ЄС буде не пізніше 15 грудня 

2015 р., наголосивши при цьому, 

що зробить усе, щоб реалізувати 

необхідні реформи. Наприклад, 

до листопада Україна має 

завершити заходи із встановлення 

надійної охорони державного 

кордону.  

Ірина Геращенко вважає, що 

безвізовий режим Україна може 

отримати влітку 2016 р.  

Костянтин Єлісєєв також 

переконаний, що усі необхідні 

реформи Україна зможе 

виконати впродовж  2016 р.  

Однак західні політики не 

поспішають озвучувати дати, а 

лише нагадують про конкретні 

вимоги та наголошують, що 

ключова проблема – корупція.  
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