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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad behelst wijziging 

van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en 

de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) 

(2016/0139(COD)). Het betreft met name de invoering van een vrijstelling van visumplicht 

voor Kosovo, door het land over te brengen van bijlage I naar bijlage II. In het voorstel wordt 

vrijstelling van visumplicht verleend aan Kosovaarse burgers, houders van een biometrisch 

paspoort, die naar de EU reizen, met uitzondering van het VK en Ierland, met inbegrip van 

IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, voor een verblijf van in totaal ten hoogste 

90 dagen binnen een gegeven periode van 180 dagen. 

 

De Commissie buitenlandse zaken is al geruime tijd voorstander van visumversoepeling en 

visumliberalisering voor alle landen van de westelijke Balkan, als een manier om de contacten 

van mens tot mens en de betrekkingen met de EU te verbeteren. Kosovo is het enige land in 

de westelijke Balkan dat – sinds 2010 – geen visumversoepelingsovereenkomst geniet en is 

momenteel het enige land waarvan de burgers een visum nodig hebben om naar de EU te 

reizen. Deze situatie heeft onder de bevolking een sterk gevoel gecreëerd dat zij 

"tweederangsburgers" zijn en dat zij "opgesloten" zitten, waardoor een druk ontstaat die de 

burgers er in het verleden toe heeft gebracht om andere manieren te zoeken om naar de EU te 

reizen. 

  

De visumversoepelingsdialoog met Kosovo is gestart op 19 januari 2012. Voordien had de 

Commissie benadrukt dat voldoende vooruitgang moest worden geboekt op de terreinen 

overname en herintegratie en was zij tevreden met het door de Kosovaarse autoriteiten 

verrichte werk. De Commissie heeft vier voortgangsverslagen gepresenteerd, het laatste op 4 

mei 2016. In dit laatste werd Kosovo geacht aan de vereisten van zijn routekaart inzake 

visumversoepeling te hebben voldaan, met dien verstande dat het vóór de goedkeuring van het 

voorstel door het EP en de Raad de grensovereenkomst met Montenegro moet hebben 

geratificeerd en zijn resultaten op het gebied van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en 

corruptie moet hebben verbeterd. 

  

De Commissie buitenlandse zaken heeft er altijd op gehamerd dat de rechtsstaat, de 

onafhankelijkheid van het gerecht en de eerbiediging van de democratische beginselen 

belangrijk zijn. In haar jaarlijkse resolutie over de vooruitgang van Kosovo op het pad van 

integratie in de EU controleert en evalueert zij de ontwikkelingen en zorgt zij voor de follow-

up van deze kwesties en zal zij aan een en ander ook bijzondere aandacht blijven besteden. 

Visumversoepeling zal de burgers van Kosovo een gevoel van normaliteit bezorgen. Zij moet 

ook een impuls zijn voor de Kosovaarse autoriteiten om bijkomende inspanningen te leveren 

voor de tenuitvoerlegging van de nodige hervormingen, met name de vereisten in het kader 

van de stabilisatie- en associatieovereenkomst. 

 

Als conclusie dringt de Commissie buitenlandse zaken aan op een snelle afronding van de 

procedure en inwerkingtreding van de gewijzigde verordening, gezien het belang van 

visumliberalisering voor de burgers van Kosovo, om de burgers in staat te stellen ervan te 

profiteren.  
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****** 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken voor te stellen dat het Europees 

Parlement zijn standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie 

overneemt. 
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