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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom návrhu Európskej komisie je zmeniť nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam 

tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc 

členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti 

(Kosovo) (2016/0139(COD)). Konkrétne ide o zavedenie bezvízového režimu pre Kosovo, 

a to presunutím tejto krajiny z prílohy I do prílohy II. Pre kosovských občanov, ktorí sú 

držiteľmi biometrických cestovných pasov, sa tým zabezpečí bezvízový vstup do EÚ (s 

výnimkou Spojeného kráľovstva a Írska), ako aj na Island, do Lichtenštajnska, Nórska 

a Švajčiarska na účely krátkodobých pobytov v dĺžke 90 dní počas ktoréhokoľvek 180-

dňového obdobia. 

 

Výbor pre zahraničné veci opakovane podporil zjednodušenie a liberalizáciu vízového režimu 

pre všetky krajiny západného Balkánu ako spôsob podpory medziľudských kontaktov 

a posilnenia vzťahov s EÚ. Kosovo je jedinou krajinou západného Balkánu, ktorá od roku 

2010 nezískala žiadne výhody z dohody o zjednodušení vízového režimu, a v súčasnosti je 

jedinou krajinou, ktorej občania potrebujú na cestu do EÚ víza. Táto situácia spôsobila, že 

obyvatelia sa cítia byť „druhotriednymi občanmi“, ktorí sú „izolovaní“, čo vytvára tlak, ktorý 

v minulosti nútil občanov hľadať iné spôsoby cestovania do EÚ. 

  

Dialóg s Kosovom o liberalizácii vízového režimu sa začal 19. januára 2012. Komisia 

predtým trvala na tom, že treba dosiahnuť dostatočný pokrok v oblastiach readmisie 

a reintegrácie ako nevyhnutných prvkov, a vyjadrila spokojnosť s prácou, ktorú vykonali 

kosovské orgány. Predložila štyri správy o pokroku, z toho poslednú 4. mája 2016. V danej 

správe dospela k záveru, že Kosovo splnilo požiadavky svojho plánu liberalizácie vízového 

režimu, pričom vychádzala z toho, že pred prijatím návrhu zo strany EP a Rady Kosovo 

ratifikuje dohodu o hraniciach s Čiernou Horou a zlepší svoje výsledky, čo sa týka boja proti 

organizovanej trestnej činnosti a korupcii. 

  

Výbor pre zahraničné veci vždy zdôrazňoval význam právneho štátu, nezávislosti súdnictva 

a dodržiavania demokratických zásad. Prostredníctvom svojho výročného uznesenia 

o pokroku Kosova na ceste k integrácii do EÚ monitoruje a posudzuje vývoj, pričom 

zabezpečuje nadväzujúce opatrenia k týmto otázkam, a bude situácii aj naďalej venovať 

mimoriadnu pozornosť. Liberalizácia vízového režimu prinesie občanom Kosova pocit 

normálneho stavu. Zároveň by mala byť podnetom pre kosovské orgány, aby vyvíjali ďalšie 

úsilie o zrealizovanie nevyhnutných reforiem, a najmä požiadaviek v rámci dohody 

o stabilizácii a pridružení. 

 

Napokon by si výbor vzhľadom na dôležitosť liberalizácie vízového režimu pre občanov 

Kosova prial, aby sa tento proces rýchlo dokončil a zmenené nariadenie nadobudlo účinnosť 

čo najskôr, vďaka čomu by z neho občania mohli mať úžitok.  

 

****** 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 

veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu 

v prvom čítaní. 



 

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

SK 

 POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO 

Názov Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri 

prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni 

príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*) 

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

Gestorský výbor 

       dátum oznámenia na schôdzi 

LIBE 

6.6.2016 
   

Výbor požiadaný o stanovisko 

       dátum oznámenia na schôdzi 

AFET 

6.6.2016 

Spravodajkyňa výboru požiadaného 

o stanovisko: 

       dátum vymenovania 

Ulrike Lunacek 

24.5.2016 

Prerokovanie vo výbore 14.6.2016    

Dátum prijatia 7.7.2016    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

38 

7 

6 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

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 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo 

Väyrynen, Janusz Zemke 

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná 

na záverečnom hlasovaní 

Heidi Hautala 

 
 

 


