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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението на Европейската комисия има за цел да измени Регламент (ЕО) № 

539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, 

когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито 

граждани са освободени от това изискване (Косово) (2016/0139(COD)). А именно, то се 

отнася по-специално за въвеждане на безвизов режим за Косово, като прехвърля 

страната от приложение I към приложение II. То ще предостави безвизов достъп за 

гражданите на Косово, които притежават паспорти с биометрични данни и пътуват до 

ЕС, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия и включително Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, за кратки периоди на престой от 90 дни в 

рамките на всеки период от 180 дни. 

 

Комисията по външни работи многократно е подкрепяла облекчаване на визовия режим 

и либерализиране на визовия режим за всички страни от Западните Балкани като начин 

за насърчаване на контактите между хората и за укрепване на отношенията с ЕС. 

Косово е единствената страна от Западните Балкани, която – от 2010 г. насам – не се е 

възползвала от споразумение за облекчаване на визовия режим и понастоящем е 

единствената страна, чиито граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в ЕС. Тази 

ситуация създаде сред населението силно чувство на „граждани втора категория“ и на 

„блокиране“, което създава натиск, който в миналото подтикна гражданите да търсят 

други начини за пътуване в ЕС. 

  

На 19 януари 2012 г. започна диалог за либерализиране на визовия режим с Косово. 

Преди това Комисията настояваше за постигане на достатъчен напредък в областта на 

обратното приемане и реинтеграцията като необходими елементи и беше 

удовлетворена от свършената работа от страна на косовските органи. Четири доклада за 

напредъка бяха представени от Комисията, като последният беше на 4 май 2016 г. 

Съгласно този последен доклад Косово е изпълнило изискванията на пътната карта за 

либерализиране на визовия режим, с уговорката, че преди приемането на 

предложението от страна на Европейския парламент и на Съвета Косово ще 

ратифицира граничното споразумение с Черна гора и ще подобри резултатите си в 

борбата с организираната престъпност и корупцията. 

  

Комисията по външни работи винаги е подчертавала значението на принципите на 

правовата държава, независимостта на съдебната система, зачитането на 

демократичните принципи. Чрез годишната си резолюция относно напредъка на Косово 

по пътя на интеграцията в ЕС тя наблюдава и оценява развитието, както и гарантира 

последващи действия по тези въпроси, като ще продължи да следи внимателно за това. 

Либерализирането на визовия режим ще донесе чувство за нормалност на гражданите 

на Косово. Това следва също така да даде тласък на органите на властта в Косово да 

положат допълнителни усилия за въвеждане на необходимите реформи, и особено на 

изискванията в рамките на Споразумението за стабилизиране и асоцииране. 

 

В заключение, като се има предвид значението на либерализирането на визовия режим 

за гражданите на Косово, комисията би желала да види бързо приключване на 

процедурата и влизане в сила на изменения регламент възможно най-скоро, за да се 

даде възможност на гражданите да се възползват от него.  
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Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да предложи Парламентът да приеме на първо четене 

своята позиция, която съдържа предложението на Комисията. 
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