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КОРИСНІ ЛІНКИ:
Шість кроків до
безвізового режиму

Після
остаточних
результатів
реагування на міграційні ризики, всі
Brexit з'явилися побоювання про
чекали, що він буде схвалений
можливе затягування процедури
протягом найближчих двох-трьох
візової лібералізації для України.
днів», - зазначив Міністр.
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ході
якої
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у
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режиму з Україною Марія Габріель
На думку глави МЗС Павла
це сталося у зв’язку з результатами
Клімкіна, рішення Великобританії
референдуму у Великій Британії,
про вихід з ЄС може затримати
тому деякі засідання комітету були
надання
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України
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відкладений.
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https://uainfo.org/blognews/1468
662169-shist-krokiv-dobezvizovogo-rezhimu.html

Законопроект №3224:
що варто знати про нові
паспорти й інші
документи
http://novisa.org.ua/zakonoproekt
-3224-shho-varto-znati-pro-novipasporti-j-inshi-dokumenti/

Перспектива членства
в ЄС для Грузії,
Молдови та України:
неможлива, забута чи
прихована?
https://drive.google.com/a/miok.l
viv.ua/file/d/0BDpK8Qdz_Q8bThTQW1WN2Rf
S1U/view

Almost there: the Carrots
of Visa Liberalization as
an Impetus for Domestic
Reform in Ukraine
http://novisa.org.ua/wpcontent/uploads/2016/07/Policybrief-renewedAlmost_there_the_carrots_of_vis
a_liberalisation.pdf
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малий прикордонний рух, що
відбулося 4 липня 2016 р., а саме в
частині, що стосується в’їзду та
перебування на території Польщі
мешканців прикордонних районів
України, у яких є дозволи, видані
відповідними органами Республіки
Польща. У відповідь жителі 30кілометрової прикордонної зони у
Львівській
області
перекрили
дороги до чотирьох міжнародних
пунктів пропуску, заблокувавши рух
транспорту в обох напрямках. Після
доби блокування протестувальників
вдалось переконати, що їх акція
безперспективна і люди зняли
блокаду. Варто зазначити, що дію
угоди призупинено лише до 2
серпня
2016 р.,
про
що
повідомлено на офіційному сайті
МЗС України, однак, ці події стали
поштовхом до появи на сайті
Президента петиції про скасування
угоди про малий прикордонний
рух.
Як
зазначають
експерти,
розміщення такого роду петицій
негативно впливає на процес
візової лібералізації: «Відмова від
такого інструменту лібералізації
візового режиму, як МПР, навіть
розмови про це - на руку тим
країнам ЄС, які ставлять під сумнів
здатність України дотримуватися
правил ЄС».
Тим не менше, 7 липня Комітет
Європарламенту у закордонних

справах проголосував за те, щоб
рекомендувати
якнайшвидше
скасувати
візові
вимоги
для
українських
громадян.
Слід
зазначити, що комітет ЄП у
закордонних справах має лише
допоміжну
роль
у
схваленні
безвізового режиму. Головним є
Комітет з громадянських свобод та
внутрішніх справ (LIBE). Щодо
роботи останнього, то цього ж дня
відбулося засідання цього Комітету,
який схвалив з деякими поправками
механізм призупинення безвізового
режиму для третіх країн. Відсутність
такого
механізму
суттєво
гальмувала
питання
візової
лібералізації.
Уже 11 липня питання безвізового
режиму
Президент
Петро
Порошенко обговорив з комісаром
ЄС з питань європейської політики
сусідства і переговорів щодо
розширення Йоханнесом Ханом.
Однак, конкретної відповіді щодо
перспектив безвізового режиму не
було отримано.
17 липня, голова Верховної Ради
України Андрій Парубій заявив, про
завершення
виконання
законодавчої частини безвізового
режиму. «Це був довгий шлях, але
ми його пройшли. І тепер чекаємо
вересня, коли буде рішення про те,
що всі громадяни України можуть
їздити без віз", – підсумував Парубій.

Під час зустрічі прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана з
Ханом Йоханнесом у Брюсселі 19
липня останній висловив позитивне
враження роботою України над
питаннями візової лібералізації. «Я
думаю, що всі погоджуються, що
Україна виконала своє завдання –
більше 140 пунктів. Вражаюча
робота!"», - зазначив Хан під час
прес-конференції. Крім цього, Хан
вважає,
що
Україна
може
отримати безвізовий режим уже в
жовтні цього року.
Також, як зазначає віце-прем’єр
з питань євроінтеграції Іванна
Клипмуш-Цинцадзе,
попри
безпрецедентні проблеми, з якими
зіткнувся ЄС, Україна залишається у
фокусі уваги Євросоюзу, а в
Брюсселі шукають нові шляхи
надати підтримку нашій державі.
«На всіх зустрічах ми отримали
запевнення з боку ЄК, і від
керівництва
Ради,
що немає
підстав, причин для відтермінування
рішення,
немає
додаткових
завдань, які повинна виконати
Україна», - наголосила вона .
Судячи з таких подій та рішень,
до «безвізу» Україні залишаються
уже лічені дні, за умови відсутності
нових непередбачених перешкод.

Аналітичний дайджест містить короткий огляд аналітичних записок,
експертних оцінок, оприлюднених у ЗМІ, наукових публікацій та інших
інформаційних джерел щодо проблем міграції

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка»
Україна
79013 м. Львів
вул. С.Бандери 32Д
тел. +380322580151

