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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Propunerea Comisiei Europene urmărește să modifice Regulamentul (CE) nr. 539/2001 de 

stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea 

frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această 

obligație (Kosovo) (2016/0139(COD)). Mai exact, se referă în mod special la introducerea 

regimului de călătorii fără viză pentru Kosovo, prin transferarea acestei țări de la anexa I la 

anexa II. Această schimbare va permite accesul fără viză al cetățenilor din Kosovo, titulari ai 

unui pașaport biometric, care călătoresc în UE, cu excepția Regatului Unit și a Irlandei și 

incluzând Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, pentru șederi scurte, de 90 de zile într-o 

perioadă de 180 de zile. 

 

Comisia pentru afaceri externe a susținut în mod repetat facilitarea eliberării vizelor și 

liberalizarea acestora pentru toate țările din Balcanii de Vest, ca modalitate de promovare a 

contactelor între popoare și de consolidare a relațiilor cu UE. Kosovo este singura țară din 

Balcanii de Vest - după 2010 - care nu a beneficiat de un acord de facilitare a eliberării vizelor 

și este în prezent singura țară ai cărei cetățeni au nevoie de vize pentru a călători în UE. 

Această situație a creat în rândul populației un puternic sentiment de a fi „cetățeni de 

categoria a doua” și de a fi „încuiați înăuntru”, ceea ce a generat o presiune care, în trecut, a 

determinat cetățenii să caute alte modalități de a călători în UE. 

  

Dialogul privind liberalizarea vizelor a fost inițiat cu Kosovo la 19 ianuarie 2012. Înainte de 

această dată, Comisia a insistat că este necesar să se înregistreze progrese semnificative în 

domeniul readmiterii și reintegrării, ca elemente necesare, și a fost mulțumită de acțiunile 

întreprinse de autoritățile din Kosovo. Comisia a prezentat patru rapoarte intermediare, cel 

mai recent la 4 mai 2016. Acest ultim raport a considerat că Kosovo a îndeplinit cerințele din 

foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor, înțelegându-se că, înainte de adoptarea 

propunerii de către PE și Consiliu, Kosovo va fi ratificat acordul privind frontierele cu 

Muntenegru și își va fi consolidat acțiunile în lupta împotriva crimei organizate și a corupției. 

  

Comisia pentru afaceri externe a subliniat întotdeauna importanța statului de drept, a 

independenței sistemului judiciar și a respectului pentru principiile democratice. Prin 

intermediul rezoluției sale anuale referitoare la progresul înregistrat de Kosovo pe calea 

integrării sale în UE, ea monitorizează și evaluează evoluțiile, asigură luarea unor măsuri 

subsecvente în aceste domenii și va continua să le acorde o atenție deosebită. Liberalizarea 

vizelor va aduce un sentiment de normalitate în rândul cetățenilor din Kosovo. În același timp, 

ar trebui să fie un stimulent pentru autoritățile din Kosovo pentru depunerea de eforturi 

suplimentare în vederea punerii în aplicare a reformelor necesare, în special a cerințelor din 

cadrul Acordului de stabilizare și de asociere. 

 

În concluzie, având în vedere importanța liberalizării vizelor pentru cetățenii din Kosovo, 

Comisia pentru afaceri externe dorește încheierea rapidă a procedurii și intrarea în vigoare a 

regulamentului modificat cât de curând posibil, pentru a permite cetățenilor să beneficieze de 

prevederile acestuia.  

 

****** 
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Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură 

preluând propunerea Comisiei. 
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