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 Минуло півроку після Ризького 

саміту Східного партнерства, який 

довів, що сподівання українських 

політиків на отримання безвізового 

режиму між Україною та ЄС були 

дещо завищеними. Чи відбувся 

якийсь прогрес з того часу і що 

очікувати українцям від чергового 

звіту ЄС, який має бути 

представлений 15 грудня 2015 року 

в Брюсселі?  

Найбільша увага ЗМІ сьогодні 

прикута до прийняття так званого 

«безвізового пакету» законо-

проектів, що були схвалені ВРУ 

10 листопада. Драматизму додав 

провал попереднього голосування 

цих документів 5 листопада, після 

якого документи пройшли 

обговорення на 

комітетах та про-

цедуру поправок. 

Однак, уже 

5 листопада були 

ухвалені такі 

важливі законо-

проекти у сфері 

візової лібералізації, як «Про 

внесення змін до Закону України 

«Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або 

тимчасового захисту» щодо 

вдосконалення процедури доку-

ментування осіб», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення 

положень судового захисту 

іноземців та осіб без громадянств 

та урегулювання окремих питань, 

пов'язаних з протидією нелегальній 

міграції», «Про зовнішню трудову 

міграцію», а також прийнято за 

основу Трудовий кодекс України. 

Отож, з чого складається так 

званий «безвізовий пакет», що був 

схвалений 10 листопада? До нього 

входять: проект закону «Про 

внесення змін до деяких законо-

давчих актів України у зв'язку з 

прийняттям ЗУ «Про Національну 

поліцію»» та пов'язаний з ним 

законопроект «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності 

Національної поліції»; законо-

проект «Про внесення змін до 

Кодексу адміністративного судо-

чинства України (щодо негайного 

розгляду судами позовів про 

примусове видворення або щодо 

затримання з метою ідентифікації 

та забезпечення примусового 

видворення іноземців та осіб без 

громадянства або забезпечення 

передачі іноземців 

та осіб без грома-

дянства відповідно 

до міжнародних 

договорів про реад-

місію)»; законопро-

ект «Про внесення 

змін до 

Кримінального та 

Цивільного кодексів України щодо 

вдосконалення інституту 

спеціальної конфіскації з метою 

усунення корупційних ризиків при її 

застосуванні», законопроект «Про 

внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України 

щодо виконання рекомендацій 

Європейського Союзу з виконання 

Україною плану дій щодо 

лібералізації Європейським Сою-

зом візового режиму для України 

стосовно уточнення підслідності 

органів досудового 

розслідування», яким вносяться 

зміни до статті 216 Кримінального 

кодексу, «Перехідних положень» 

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ 

АНАЛІТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

 

 

КОРИСНІ ЛІНКИ: 

 

 

Зближення України з 

ЄС – досяжна мрія. 

Рецепт існує і він 

відомий Києву 
 

(«Європейська правда») 
http://www.eurointegration.co

m.ua/articles/2015/11/17/7040

886/ 

 

 

 

Пленарне засідання 

ВРУ 5 листопада 2015 р. 
 

http://rada.gov.ua/news/Plenar

ni_zasidannya/118345.html 

 

 

 
Пленарне засідання 

ВРУ 10 листопада 

2015 р. 
 

http://rada.gov.ua/news/Plenar

ni_zasidannya/118797.html 

 

 

 

Проект закону Про 

зовнішню трудову 

міграцію  
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z

web2/webproc4_1?pf3511=55

975 

 

«15 грудня Єврокомісія 
надасть Україні «зелене 

світло» у питанні 
безвізового режиму»  

Петро Порошенко 
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М І Ж Н А Р О Д Н И Й  І Н С Т И Т У Т  О С В І Т И ,  К У Л Ь Т У Р И  Т А  З В ’ Я З К І В  З  Д І А С П О Р О Ю  

 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету  «Львівська політехніка» 
 

Україна 

79013 м. Львів 

вул. С.Бандери 32Д 

тел. +380322580151 

 

 

 

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

інформаційних джерел  щодо проблем міграції 

Кримінального процесуального 

кодексу, перерозподіливши 

підслідність цих органів досудового 

розслідування; законопроект «Про 

внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України 

щодо окремих питань накладення 

арешту на майно з метою 

усунення корупційних ризиків при 

його застосуванні»; законопроект 

«Про Національне агентство 

України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та 

інших злочинів». На вечірньому 

засіданні 10 листопада Верховна 

Рада вдруге провалила 

голосування за анти-

дискримінаційну поправку до 

Трудового кодексу, яка також 

входить в так званий «безвізовий 

пакет». Однак успіху в цьому 

питанні вдалося досягнути вже 

12 листопада, а 23 листопада 

Президент підписав цей закон. Усі 

інші закони «безвізового пакету» 

Президент підписав ще 21 листо-

пада, присвятивши це Дню Гідності 

і Свободи.  

Водночас дії України для 

просування питання отримання 

безвізового режиму не 

завершуються лише нормативно-

правовими кроками. Так, під час 

кліматичного саміту ООН 30 

листопада Петро Порошенко та 

президент Європейської Ради 

Дональд Туск обговорили питання 

безвізового режиму. Крім того, 

відбулася зустріч Президента з 

Ангелою Меркель, Ж.-К. Юнкером 
та іншими західними політиками. 

Також після виконання технічної 

частини плану дій з лібералізації 

візового режиму, за словами 

заступника міністра закордонних 

справ України з питань 

євроінтеграції Олени Дзеркаль, 
Єврокомісія ще має питання до 

прозорості обрання антикоруп-

ційного прокурора. Тому 

27 листопада Комісія з обрання 

керівника Антикорупційної проку-

ратури одноголосно вирішила 

передати на затвердження 

генпрокуророві Віктору Шокіну 

двох кандидатів, і вже 30 листо-

пада Назара Холодницького було 

призначено антикорупційним 

прокурором.  
Як бачимо, впродовж листо-

пада українська влада доклала 

величезних зусиль для отримання 

безвізового режиму. 

Однак як оцінить ці зусилля 

Єврокомісія? Як заявив Ян Томбін-

ський, «у зв’язку з ухваленням Вер-

ховною Радою низки законів, що 

стосуються реалізації Плану дій з 

візової лібералізації, я хочу 

підкреслити: ані Представництво 

ЄС, ані будь-яка інша інституція 

Євросоюзу не надавали коментар 

з приводу змісту цього пакету — 

вони не робили це ані публічно, 

ані за допомогою будь-якого 

іншого формату».  

Водночас Ірина Геращенко 

переконана, що «15 грудня ми 

отримаємо хороші новини з 

Брюсселя».   

 Володимир Огризко вважає, 

що для України абсолютно ре-

ально отримати безвізовий режим 

з ЄС у 2016 році. Такої ж думки 

дотримується і Павло Клімкін, який 

прогнозує отримання безвізового 

режиму влітку або восени 2016 р.  

Натомість директор Інституту 

євроатлантичного співробітництва 

Олександр Сушко зазначає, що у 

випадку позитивного висновку 

Єврокомісії щодо виконання 

Україною Плану дій з візової 

лібералізації запровадження безві-

зового режиму може зайняти 4-6 

місяців. Однак, як зазначає 

експерт, не варто чекати, що у 

висновку Єврокомісії буде якась 

конкретна дата запровадження 

безвізового режиму. Так само не 

варто «очікування щодо дати 

пов’язувати з 15 грудням». Водно-

час О. Сушко переконаний, що 

безвізовий режим якщо і буде 

ухвалений для України, то з 

певними застереженнями: 

«Зокрема, лунатимуть заяви, що 

це випробувальний період і в будь-

який момент може бути 

відновлений візовий режим… Нам 

потрібно готуватися до пост-

моніторингової стадії та до того, 

що ця ситуація не є остаточною». 
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