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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag har til formål at ændre forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse 

af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af 

de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav 

(Kosovo) (2016/0139(COD)). Det gælder især indførelsen af den visumfri ordning for 

Kosovo, ved at overføre det fra bilag I til bilag II. Det vil indebære visumfri indrejse for 

statsborgere i Kosovo, som er i besiddelse af biometriske pas, i EU med undtagelse af Det 

Forenede Kongerige og Irland, men inklusive Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, for 

korte ophold på 90 dage inden for en periode på 180 dage. 

 

Udenrigsudvalget har gentagne gange støttet lempelse og liberalisering af 

visumbestemmelserne for alle de vestlige balkanlande som et middel til at fremme de 

menneskelige kontakter og styrke forbindelserne med EU. Kosovo er det eneste land i 

Vestbalkan, som siden 2010 ikke har nydt godt af en visumlempelsesaftale, og det er for 

øjeblikket det eneste land, hvis borgere skal have et visum for indrejse i EU. Denne situation 

har skabt en stærk fornemmelse blandt befolkningen af at være andenrangsborgere og være 

låst inde, hvilket har skabt et pres som tidligere foranledigede indbyggerne til at finde andre 

måder til at rejse ind i EU. 

  

Visumliberaliseringsforhandlingerne med Kosovo blev indledt den 19. januar 2012. Inden da 

havde Kommissionen insisteret på, at det var en forudsætning, at der blev gjort tilstrækkelige 

fremskridt med hensyn til tilbagetagelse og genintegrering, og den var tilfreds med de 

kosovarske myndigheders indsats. Kommissionen fremlagde fire statusrapporter, senest den 4. 

maj 2016. I den sidste rapport ansås Kosovo for at have opfyldt kravene i 

visumliberaliseringskøreplanen, idet det dog var en forudsætning, at Kosovo skulle ratificere 

grænseaftalen med Montenegro og styrke sin indsats i kampen mod organiseret kriminalitet 

og korruption, før Europa-Parlamentet og Rådet kunne vedtage forslaget, 

  

Udenrigsudvalget har altid understreget betydningen af retsstatslige forhold, retsvæsenets 

uafhængighed og respekt for de demokratiske principper. Gennem den årlige beslutning om 

Kosovos fremskridt i retning af integrering i EU kontrollerer og vurderer det udviklingen og 

sikrer, at disse sager bliver fulgt op, og det vil fortsætte med at følge situationen nøje. 

Visumliberaliseringen vil give befolkningen en følelse af normalitet. Det vil også tilskynde de 

kosovarske myndigheder til at gøre en yderligere indsats for at gennemføre de nødvendige 

reformer og navnlig opfylde kravene i henhold til stabiliserings- og associeringsaftalen. 

 

Afsluttende ønsker udvalget i betragtning af betydningen af visumliberaliseringen for 

Kosovos borgere, at behandlingen kan afsluttes hurtigt, og at den ændrede forordning kan 

træde i kraft så hurtigt som muligt, for at borgerne kan nyde godt af den.  

 

****** 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger 

sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages. 
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