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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji Europejskiej ma zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 

wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 

przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu 

(Kosowo) (2016/0139(COD)). Wniosek dotyczy konkretnie wprowadzenia systemu 

bezwizowego dla obywateli Kosowa poprzez przeniesienie go z załącznika I do załącznika II. 

Przyzna on prawo bezwizowego wjazdu dla obywateli Kosowa posiadających paszporty 

biometryczne, a podróżujących do UE, z wyjątkiem Zjednoczonego królestwa i Irlandii oraz 

Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, na krótki pobyt do 90 dni w dowolnym 180-

dniowym okresie. 

 

Komisja Spraw Zagranicznych wielokrotnie popierała ułatwienia wizowe i liberalizację 

systemu wizowego dla wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich jako sposób promowania 

kontaktów międzyludzkich i zacieśniania stosunków z UE. Kosowo jest jedynym krajem 

Bałkanów Zachodnich, który od 2010 r. nie korzysta z umowy o ułatwieniach wizowych i jest 

obecnie jedynym krajem, którego obywatele potrzebują wizy, aby podróżować do UE. 

Sytuacja ta spowodowała u obywateli Kosowa silne poczucie bycia „obywatelami drugiej 

kategorii” i izolacji, co w przeszłości skłaniało obywateli do poszukiwania alternatywnych 

sposobów podróżowania do UE. 

  

Dialog z Kosowem w sprawie liberalizacji systemu wizowego rozpoczęto w dniu 19 stycznia 

2012 r. Wcześniej Komisja podkreślała, że należy poczynić wystarczające postępy w zakresie 

readmisji i reintegracji, które stanowią niezbędne elementy, i wyraził zadowolenie z działań 

władz Kosowa. Komisja przedstawiła cztery sprawozdania z postępu prac, ostatnie z nich 

w dniu 4 maja 2016 r. W ostatnim sprawozdaniu stwierdzono, że Kosowo wywiązało się z 

wymogów planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego, przy założeniu że 

przed przyjęciem wniosku przez PE i Radę Kosowo ratyfikuje umowę graniczną z 

Czarnogórą i polepszy wyniki w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną i 

korupcją. 

  

Komisja Spraw Zagranicznych zawsze podkreślała znaczenie praworządności, niezawisłości 

sądownictwa i poszanowania zasad demokratycznych. Dzięki swojej corocznej rezolucji w 

sprawie postępów Kosowa w integracji z UE monitoruje i ocenia wydarzenia oraz zapewnia 

działania następcze dotyczące tych kwestii, a także nadal będzie je uważnie obserwować. 

Liberalizacja reżimu wizowego przyniesie obywatelom Kosowa poczucie normalności. 

Powinna ona także zmobilizować władze Kosowa do podejmowania dalszych wysiłków w 

celu realizacji niezbędnych reform, a w szczególności wymogów ujętych w układzie o 

stabilizacji i stowarzyszeniu. 

 

Podsumowując, z uwagi na znaczenie liberalizacji reżimu wizowego dla obywateli Kosowa 

komisja pragnie szybkiego zakończenia procedury i jak najszybszego wejścia w życie 

zmienionego rozporządzenia, aby umożliwić obywatelom czerpanie z niego korzyści.  

 

****** 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
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Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 

zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski stanowiska w pierwszym czytaniu 

zatwierdzającego wniosek Komisji. 
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