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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Η σημερινή ψηφοφορία στην ολλανδική Γερουσία στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα από τις Κάτω Χώρες
και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Ουκρανούς φίλους μας: Η θέση της Ουκρανίας είναι στην
Ευρώπη. Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ολλανδική κυβέρνηση και την ηγεσία των άλλων κομμάτων για τις
προσπάθειες που κατέβαλαν, ώστε να έχει επιτυχή έκβαση η διαδικασία αυτή. Είμαστε πολύ κοντά στην
επιτυχή έκβαση. Η Συμφωνία Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της συνιστώσας «Σφαιρική και σε Βάθος
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών», έχει κάνει πλέον ακόμη ένα βήμα προς την επικύρωση. Θα ήθελα να
δω να ολοκληρώνεται γρήγορα η διαδικασία, έγκαιρα για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας τον Ιούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην εταιρική σχέση με τον λαό της Ουκρανίας,
με τον οποίο είμαστε πολύ στενά δεμένοι και τον οποίο εκτιμούμε πολύ. Η Συμφωνία Σύνδεσης έχει ήδη
αυξήσει τις μεταξύ μας συναλλαγές, έχει αποφέρει αυξημένη ευημερία για τους επιχειρηματίες, έχει
βοηθήσει στην εισαγωγή και εδραίωση αρκετών μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία και έχει δημιουργήσει
νέες ευκαιρίες για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. Ας αξιοποιήσουμε αυτήν τη
θετική δυναμική που δημιουργείται με τη σημερινή ψηφοφορία για να ενισχύσουμε περαιτέρω την
εταιρική μας σχέση.

 

Ιστορικό
Το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία υπέγραψαν Συμφωνία Σύνδεσης, η οποία σηματοδοτεί
έναν νέο σταθμό στις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας. Η Συμφωνία Σύνδεσης θα αρχίσει να ισχύει μόλις θα την
έχουν κυρώσει όλα τα μέρη της συμφωνίας.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων συμφώνησαν σε μια νομικά δεσμευτική
απόφαση σχετικά με την κοινή τους αντίληψη για ορισμένες πτυχές της Συμφωνίας Σύνδεσης με την
Ουκρανία: διευκρίνισαν ότι η συμφωνία δεν συνεπάγεται προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ούτε προσφέρει εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας ή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ούτε
εξασφαλίζει στους Ουκρανούς πολίτες πρόσβαση στις αγορές εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ, ότι
δεν δεσμεύει τα κράτη μέλη ως προς την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στην Ουκρανία και
υπογράμμισαν ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ουσιώδης συνιστώσα της συμφωνίας.

Στις 16 Δεκεμβρίου η ολλανδική κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο επιβεβαίωσε την
επικύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης από τις Κάτω Χώρες.

Στις 23 Φεβρουαρίου το νομοσχέδιο έλαβε την υποστήριξη της Κάτω Βουλής. Στις 23 Μαΐου
πραγματοποιήθηκε συζήτηση στη Γερουσία και η πλειοψηφία εκφράστηκε υπέρ της επικύρωσης. Η
σημερινή ψηφοφορία στη Γερουσία αποτελεί συνέχεια της συζήτησης αυτής.

 

Επόμενα βήματα
Οι Κάτω Χώρες θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία επικύρωσης σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις τους.
Στις εθνικές διατάξεις των Κάτω Χωρών περιλαμβάνεται η υπογραφή του νόμου από τον Βασιλέα, η
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Κάτω Χωρών και η κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης
στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, η ΕΕ θα χρειαστεί, από την πλευρά της, να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη σύναψη
της συμφωνίας και να καταθέσει τις πράξεις επικύρωσης. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα
του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του τελευταίου μέσου επικύρωσης ή
έγκρισης.
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