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LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta (EY) N:o 539/2001, jossa 

vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja 

ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) 

(2016/0139(COD)). Toisin sanoen kyse on viisumivapauden käyttöön ottamisesta Kosovon 

kanssa siten, että Kosovo siirretään liitteestä I liitteeseen II. Tämä takaa Kosovon 

kansalaisille, joilla on biometrinen passi, viisumivapaan pääsyn unionin alueelle lukuun 

ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia sekä Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan ja 

Sveitsiin. Viisumivapaus koskee lyhytaikaista oleskelua, jonka kesto on enintään 90 päivää 

minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. 

 

Ulkoasiainvaliokunta on toistuvasti tukenut kaikkien Länsi-Balkanin maiden 

viisumimenettelyjen helpottamista ja viisumivapautta keinona edistää ihmisten välisiä 

kontakteja ja parantaa suhteita unioniin. Kosovo on ainoa Länsi-Balkanin maa, joka ei ole 

vuoden 2010 jälkeen päässyt hyötymään viisumihelpotussopimuksesta. Tällä hetkellä se on 

alueen ainoa maa, jonka kansalaiset tarvitsevat viisumin matkustaakseen unionin alueelle. 

Tämä on saanut väestön tuntemaan olevansa ”toisen luokan kansalaisia” ja eristyksissä sekä 

luonut paineita, jotka ovat saaneet kansalaiset etsimään vaihtoehtoisia tapoja matkustaa 

unioniin. 

  

Vuoropuhelu viisumivapaudesta aloitettiin Kosovon kanssa 19. tammikuuta 2012. Ennen 

vuoropuhelun aloittamista komissio edellytti riittävää edistystä, johon kuuluivat olennaisena 

osana takaisinottaminen ja uudelleenkotouttaminen. Komissio oli tyytyväinen Kosovon 

viranomaisten työhön. Komissio on esittänyt edistymisestä neljä kertomusta, joista 

viimeisimmän 4. toukokuuta 2016. Viimeisimmässä kertomuksessa todettiin, että Kosovo on 

täyttänyt viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelmansa vaatimukset, kunhan se ratifioi 

Montenegron kanssa tehtävän rajasopimuksen ja saavuttaa konkreettisia tuloksia 

järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa, ennen kuin Euroopan parlamentti ja 

neuvosto hyväksyvät ehdotuksen. 

  

Ulkoasiainvaliokunta on aina korostanut oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen 

riippumattomuuden ja demokratian periaatteiden kunnioittamisen tärkeyttä. Vuosittaisessa 

päätöslauselmassaan Kosovon edistymisestä EU:hun yhdentymisessä se tarkastelee ja arvioi 

maan kehitystä, varmistaa kyseisiä aiheita koskevat jatkotoimenpiteet ja kiinnittää näihin 

asioihin erityistä huomiota myös tulevaisuudessa. Viisumipakon poistaminen tuo Kosovon 

kansalaisille normaaliuden tunteen. Se myös kannustaa Kosovon viranomaisia 

ponnistelemaan tarvittavien uudistusten toimeenpanemiseksi ja erityisesti täyttämään 

vakautus- ja assosiaatiosopimuksen vaatimukset. 

 

Ottaen huomioon, miten tärkeä asia viisumivapaus on Kosovon kansalaisille, valiokunta 

toivoo prosessin tulevan pikaiseen päätökseen ja muutetun asetuksen tulevan voimaan 

mahdollisimman pian, jotta kansalaiset voivat hyötyä siitä.  

 

****** 

Ulkoasianvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
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sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 

kantanaan komission ehdotuksen. 
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