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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Cílem návrhu Evropské komise je pozměnit nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví 

seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic 

vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti 

osvobozeni (Kosovo) (2016/0139(COD)). Návrh se konkrétně týká bezvízového režimu pro 

Kosovo, který má být zaveden převedením této země z přílohy I do přílohy II. Díky tomu 

budou moci občané Kosova, kteří jsou držiteli biometrických pasů, cestovat bez víza do EU 

(s výjimkou Spojeného království a Irska), na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, 

a to v případě krátkodobých pobytů netrvajících déle než 90 dnů v průběhu jakéhokoliv 

období 180 dnů. 

 

Výbor pro zahraniční věci se již několikrát vyslovil pro zjednodušení a uvolnění vízového 

režimu pro země západního Balkánu jako způsob podpory mezilidských kontaktů a posílení 

vztahů těchto zemí s EU. Kosovo je jedinou zemí západního Balkánu, která od roku 2010 

nezískala žádné výhody z dohody o zjednodušení vízového režimu, a je v současné době 

jediným státem, jehož občané potřebují pro cesty do EU vízum. Tato situace způsobila, že 

obyvatelstvo se cítí být „občany druhé třídy“, kteří jsou izolováni, což vytváří napětí, které 

v minulosti motivovalo kosovské občany vyhledávat jiné způsoby, jak vycestovat do EU. 

  

Dialog o uvolnění vízového režimu s Kosovem byl zahájen 19. ledna 2012. Komise před tím 

trvala na tom, že je třeba dostatečného pokroku, co se týče zpětného přebírání a opětovného 

začlenění jako nezbytných prvků, a byla s prací, kterou vykonaly kosovské orgány, 

spokojena. Komise předložila čtyři zprávy o pokroku, poslední z nich dne 4. května 2016. 

Z této zprávy vyplývá, že Kosovo splnilo požadavky svého plánu uvolnění vízového režimu, 

za předpokladu, že do přijetí tohoto návrhu Evropským parlamentem a Radou Kosovo 

ratifikuje dohodu o hranicích s Černou Horou a posílí své výsledky v oblasti boje proti 

organizované trestné činnosti a korupci. 

  

Výbor pro zahraniční věci vždy zdůrazňoval význam právního státu, nezávislého soudnictví 

a dodržování zásad demokracie. Prostřednictvím výročního usnesení o pokroku Kosova na 

jeho cestě k evropské integraci sleduje a hodnotí vývoj, přičemž zajišťuje, aby byla daným 

otázkám věnována neustálá pozornost. Výbor bude tímto způsobem i dále pokračovat. Díky 

uvolnění vízového režimu pro Kosovo pocítí jeho občané standardní přístup. Mělo by být 

rovněž impulsem pro kosovské orgány, aby dále usilovaly o provedení nezbytných reforem, 

především co se týče požadavků v rámci dohody o stabilizaci a přidružení. 

 

A konečně – vzhledem k významu, který má uvolnění vízového režimu pro kosovské občany 

– by si výbor přál, aby byl příslušný proces rychle dokončen a pozměněné nařízení vstoupilo 

co nejdříve v platnost, a občané tak z něj mohli mít užitek.  

 

****** 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

jakožto příslušný výbor, aby Parlamentu navrhl přijmout stanovisko v prvním čtení a převzal 

návrh Komise.  
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