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LÜHISELGITUS
Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EÜ) nr 539/2001, milles
loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need
kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)
(2016/0139(COD)). Ettepanek puudutab eelkõige viisavabaduse kehtestamist Kosovoga ning
Kosovo üleviimist I lisast II lisasse. Viisavabadus antakse Kosovo kodanikele, biomeetriliste
passide kasutajatele, kes reisivad ELi, välja arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa, ning
Islandile, Liechtensteini, Norrasse ja Šveitsi lühiajaliseks, kuni 90-päevaseks viibimiseks mis
tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul.
Väliskomisjon on korduvalt toetanud viisade väljastamise lihtsustamist ja viisanõude
kaotamist kõigi Lääne-Balkani riikide jaoks, sest see aitab edendada kontakte inimeste vahel
ja tõhustada suhteid ELiga. Kosovo on ainus Lääne-Balkani riik, mis ei ole alates 2010.
aastast saanud kasu viisalihtsuslepingust, ja on praegu ainus riik, kelle kodanikud vajavad ELi
reisimiseks viisat. See olukord on tekitanud elanikkonnas tugeva tunde, et nad on n-ö teise
klassi kodanikud ja oma maale suletud, põhjustades survet, mis on varasematel aegadel viinud
selleni, et kodanikud otsivad ELi reisimiseks muid viise.
Viisanõude kaotamise dialoogi alustati Kosovoga 19. jaanuaril 2012. Enne seda oli komisjon
olnud seisukohal, et tagasivõtu ja taasintegreerimise kui vajalike elementide valdkonnas tuli
teha piisavaid edusamme, ja oli rahul Kosovo ametiasutuste tehtud tööga. Komisjon esitas
neli eduaruannet, neist viimase 4. mail 2016. Selles leiti, et Kosovo oli täitnud viisanõude
kaotamise tegevuskava nõuded, tingimusel et Kosovo ratifitseerib enne ettepaneku
vastuvõtmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt piirilepingu Montenegroga ning tugevdab
oma jõupingutusi võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu.
Väliskomisjon on alati toonitanud, kui tähtsad on õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi
sõltumatus, demokraatlike põhimõtete järgimine. Väliskomisjon jälgib ja hindab oma igaaastase resolutsiooni (Kosovo edusammude kohta ELiga integreerumisel) abil arengut, tagab
nendes küsimustes järelmeetmed ning kavatseb jätkuvalt pöörata neile suurt tähelepanu.
Viisanõude kaotamine annab Kosovo kodanikele normaalsuse tunde. See peaks ühtlasi
innustama Kosovo ametiasutusi tegema suuremaid jõupingutusi vajalike reformide
elluviimiseks, eelkõige seoses nõuetega stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu raames.
Lõpetuseks soovib parlamendikomisjon viisanõude kaotamise tähtsust Kosovo kodanike jaoks
arvesse võttes näha menetluse kiiret lõpuleviimist ning muudetud määruse jõustumist
võimalikult kiiresti, et kodanikud saaksid sellest kasu.
******
Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha
Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle
komisjoni ettepaneku.
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