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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta da Comissão Europeia visa alterar o Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho 

que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para 

transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos 

dessa obrigação (Kosovo) (2016/0139(COD)). Em particular, a proposta incide 

especificamente na introdução do regime de isenção de visto para o Kosovo, mediante a 

transferência do país do anexo I para o anexo II, e concederá a isenção de visto aos cidadãos 

do Kosovo que sejam titulares de passaportes biométricos e viajem para a União, com 

exceção do Reino Unido e da Irlanda, e para a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça 

para estadas de curta duração até 90 dias por cada período de 180 dias. 

 

A Comissão dos Assuntos Externos tem apoiado reiteradamente a facilitação da emissão de 

vistos e a liberalização do regime de vistos para todos os países dos Balcãs Ocidentais, como 

forma de promover os contactos entre povos e de reforçar as relações com a União. Desde 

2010, o Kosovo é o único país dos Balcãs Ocidentais que não beneficia de um acordo de 

facilitação de vistos e é atualmente o único país cujos cidadãos necessitam de visto para entrar 

na UE. Esta situação suscitou na população do país um forte sentimento de que são «cidadãos 

de segunda classe» e estão «presos», criando uma pressão que, no passado, os incitou a 

procurar outras formas de viajar para a UE. 

  

O diálogo com o Kosovo sobre a liberalização do regime de vistos teve início em 19 de 

janeiro de 2012. Antes disso, a Comissão insistira na necessidade de realizar progressos 

suficientes nos domínios da readmissão e da reintegração, enquanto elementos essenciais, e 

mostrou-se satisfeita com o trabalho realizado pelas autoridades do Kosovo. A Comissão 

apresentou quatro relatórios de progresso, o último dos quais em 4 de maio de 2016. Neste 

último relatório, considerou-se que o Kosovo cumpriu os requisitos do seu roteiro para a 

liberalização do regime de vistos, no pressuposto de que, antes da adoção da proposta pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho, o Kosovo ratifique o acordo de delimitação das 

fronteiras com o Montenegro e melhore os seus resultados em matéria de luta contra a 

criminalidade organizada e a corrupção. 

  

A Comissão dos Assuntos Externos sempre realçou a importância do Estado de Direito, da 

independência do sistema judicial e do respeito pelos princípios democráticos. Através da sua 

resolução anual sobre os progressos realizados pelo Kosovo no seu percurso de integração na 

UE, esta comissão observa e avalia a evolução da situação, assegura o acompanhamento 

destas questões e continuará a segui-las de perto. A liberalização do regime de vistos criará 

um sentimento de normalidade entre os cidadãos do Kosovo e deverá igualmente incentivar as 

autoridades do Kosovo a envidarem mais esforços no sentido de aplicar as reformas 

necessárias, nomeadamente os requisitos previstos no âmbito do Acordo de Estabilização e de 

Associação. 

 

Para concluir, tendo em conta a importância da liberalização do regime de vistos para os 

cidadãos do Kosovo, a comissão espera que o processo seja rapidamente concluído e que o 

regulamento alterado entre em vigor com a maior brevidade possível, a fim de permitir que a 

população tire partido desta medida.  
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****** 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a propor ao Parlamento que aprove 

a posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão. 
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