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 EL 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποβλέπει στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην 

υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του 

καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (2016/0139(COD)). Πιο συγκεκριμένα, αφορά την εισαγωγή 

καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για το Κοσσυφοπέδιο, με 

τη μεταφορά του από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ. Το καθεστώς θα παρέχει πρόσβαση 

χωρίς θεώρηση διαβατηρίου στους υπηκόους του Κοσσυφοπεδίου που είναι κάτοχοι 

βιομετρικών διαβατηρίων και ταξιδεύουν στην ΕΕ, εξαιρουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου 

και της Ιρλανδίας, και συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας 

και της Ελβετίας, για σύντομα χρονικά διαστήματα διάρκειας 90 ημερών εντός περιόδου 180 

ημερών. 

 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει υποστηρίξει επανειλημμένα τη διευκόλυνση της 

χορήγησης θεωρήσεων και την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για όλες τις χώρες 

των Δυτικών Βαλκανίων, ως τρόπο προώθησης των διαπροσωπικών επαφών και ενίσχυσης 

των σχέσεων με την ΕΕ. Το Κοσσυφοπέδιο είναι η μόνη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που – 

από το 2010 – δεν έχει επωφεληθεί από συμφωνία απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων 

και σήμερα είναι η μόνη χώρα της οποίας οι υπήκοοι έχουν την υποχρέωση θεώρησης 

διαβατηρίου για την είσοδό τους στην ΕΕ. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει μεταξύ του 

πληθυσμού της χώρας έντονο αίσθημα ότι είναι «πολίτες δεύτερης κατηγορίας» και ότι είναι 

«εγκλωβισμένοι», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις οι οποίες στο παρελθόν έχουν 

οδηγήσει τους πολίτες στην αναζήτηση άλλων τρόπων εισόδου στην ΕΕ. 

  

Ο διάλογος με το Κοσσυφοπέδιο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων ξεκίνησε 

στις 19 Ιανουαρίου 2012. Πριν από την έναρξη του διαλόγου, η Επιτροπή είχε επιμείνει στην 

ανάγκη να σημειωθεί επαρκής πρόοδος στους τομείς της επανεισδοχής και επανένταξης που 

είναι παράγοντες καίριας σημασίας και είχε εκφράσει την ικανοποίησή της για το έργο που 

επιτελούν οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου. Τέσσερις εκθέσεις προόδου υποβλήθηκαν στην 

Επιτροπή, η τελευταία εκ των οποίων στις 4 Μαΐου 2016. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, το 

Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του 

καθεστώτος θεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι, πριν από την έγκριση της πρότασης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η χώρα θα έχει κυρώσει τη συμφωνία για τα 

σύνορα με το Μαυροβούνιο και θα έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα της 

καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. 

  

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανέκαθεν τόνιζε τη σημασία του κράτους δικαίου, της 

ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών. Μέσω 

του ετήσιου ψηφίσματός της για την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου προς την ένταξη στην ΕΕ, 

παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και διασφαλίζει τη συνέχεια των θεμάτων αυτών, 

και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς. Η ελευθέρωση του 

καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίου θα δώσει μια αίσθηση ομαλότητας στους πολίτες του 

Κοσσυφοπεδίου. Αναμένεται ότι θα αποτελέσει επίσης κίνητρο για τις αρχές του 

Κοσσυφοπεδίου να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή των απαραίτητων 

μεταρρυθμίσεων, και ειδικότερα των απαιτήσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
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Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ελευθέρωσης του καθεστώτος 

θεωρήσεων για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, η επιτροπή επιθυμεί να ολοκληρωθεί 

σύντομα η διαδικασία και να τεθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα σε ισχύ ο τροποποιημένος 

κανονισμός, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες να επωφεληθούν.  

****** 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την 

πρόταση της Επιτροπής. 
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