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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Europos Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, 

nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų 

šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas) (2016/0139(COD)). 

Taigi pasiūlymu iš tiesų siekiama įvesti bevizį režimą Kosovui, perkeliant jį iš I priedo į 

II priedą. Tai suteiks galimybę Kosovo piliečiams, turintiems biometrinius pasus, be vizų 

vykti į ES, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, ir įskaitant Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją 

ir Šveicariją, trumpalaikiam buvimui ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. 

 

Užsienio reikalų komitetas ne kartą pritarė vizų režimo supaprastinimui ir vizų režimo 

liberalizavimui visoms Vakarų Balkanų šalims, siekiant tuo būdu skatinti žmonių tarpusavio 

ryšius ir stiprinti santykius su ES. Kosovas – vienintelė Vakarų Balkanų šalis, kuriai nuo 

2010 m. netaikomas vizų režimo supaprastinimo susitarimas, ir šiuo metu yra vienintelė šalis, 

kurios piliečiams vykstant į ES reikia gauti vizą. Tokia padėtis gyventojus verčia jaustis tarsi 

antros rūšies piliečiais, jaustis užrakintais šalies viduje ir sukuria įtampą, kuri praeityje 

skatino piliečius ieškoti kitų būdų, kaip vykti į ES. 

 

Dialogas dėl vizų režimo liberalizavimo su Kosovu buvo pradėtas 2012 m. sausio 19 d. Iki tol 

Komisija primygtinai reikalavo, kad būtų padaryta pakankama pažanga readmisijos ir 

reintegracijos srityse, nes tai būtini elementai, ir buvo patenkinta Kosovo valdžios institucijų 

atliktu darbu. Komisija pateikė keturias pažangos ataskaitas ir paskutinė iš jų pateikta 2016 m. 

gegužės 4 d. Šioje paskutinėje ataskaitoje nurodoma, kad Kosovas įgyvendino savo vizų 

liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus, ir numatoma, kad prieš Europos Parlamentui ir 

Tarybai priimant pasiūlymą Kosovas bus ratifikavęs susitarimą dėl sienos su Juodkalnija ir 

pagerinęs rezultatus kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. 

 

Užsienio reikalų komitetas visada pabrėžė teisinės valstybės, teismų sistemos 

nepriklausomumo, pagarbos demokratiniams principams svarbą. Metinėje rezoliucijoje dėl 

Kosovo integracijos į ES pažangos apžvelgiami ir vertinami pokyčiai ir užtikrinami tolesni su 

šiais klausimais susiję veiksmai ir ketinama ir toliau tam skirti daug dėmesio. Vizų režimo 

liberalizavimas Kosovo piliečiams padės pasijusti normaliau. Tai taip pat turėtų paskatinti 

Kosovo valdžios institucijas toliau stengtis įgyvendinti būtinas reformas ir, visų pirma, 

Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo reikalavimus. 

 

Galiausiai Komitetas, atsižvelgdamas į vizų režimo liberalizavimo svarbą Kosovo piliečiams, 

norėtų, kad procedūros būtų baigtos nedelsiant ir kad kuo greičiau įsigaliotų iš dalies 

pakeistas reglamentas tam, kad būtų sudarytos sąlygos piliečiams juo pasinaudoti.  

 

****** 

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą siūlyti Parlamentui priimti savo poziciją per pirmąjį svarstymą perimant Komisijos 

pasiūlymą. 



 

PE584.014v02-00 4/4 AD\1098845LT.doc 

LT 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA 

Pavadinimas Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti 

vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, 

sąrašų nustatymas (Kosovas*) 

Nuorodos COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD) 

Atsakingas komitetas 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

LIBE 

6.6.2016 
   

Nuomonę pateikė 

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data 

AFET 

6.6.2016 

Nuomonės referentas (-ė) 

       Paskyrimo data 

Ulrike Lunacek 

24.5.2016 

Svarstymas komitete 14.6.2016    

Priėmimo data 7.7.2016    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

38 

7 

6 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar 

Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric 

Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, 

Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen 

Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra 

Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey 

Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara 

Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, 

Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, 

Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, 

Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, 

Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo 

Väyrynen, Janusz Zemke 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Heidi Hautala 

 
 


