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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Cilj predloga Evropske komisije je sprememba Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih 

držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih 

državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) (2016/0139(COD)). Bolj natančno zadeva 

uvedbo brezvizumskega režima za Kosovo, in sicer tako, da bi državo umaknili iz Priloge I in 

jo uvrstili v Prilogo II. S tem bo državljanom Kosova, ki so imetniki biometričnih potnih 

listov, omogočen brezvizumski dostop na potovanjih v EU (razen v Združeno kraljestvo in 

Irsko) ter na Islandijo, v Lihtenštajn, na Norveško in v Švico, za kratkoročno bivanje, ki traja 

90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. 

 

Odbor za zunanje zadeve je ob številnih priložnostih podprl poenostavitev vizumskih 

postopkov in liberalizacijo vizumskih režimov za vse države zahodnega Balkana kot način za 

spodbujanje stikov med ljudmi in okrepitev odnosov z EU. Kosovo je edina država zahodnega 

Balkana, ki od leta 2010 še ni sklenila sporazuma za poenostavitev vizumskih postopkov in je 

trenutno edina država, katere državljani potrebujejo vizum za potovanje v EU. Zaradi tega 

imajo prebivalci močan občutek, da so zgolj „drugorazredni državljani“ in da so ujeti, kar 

ustvarja pritisk, zaradi katerega so v preteklosti državljani že iskali druge možnosti za 

potovanja v EU. 

  

Dialog o liberalizaciji vizumskega režima s Kosovom se je začel 19. januarja 2012. Pred tem 

je Komisija vztrajala, da je treba doseči zadosten napredek pri ponovnem sprejemu in 

ponovnem vključevanju kot nujnih elementih, in je potem izjavila, da je zadovoljna s 

prizadevanji kosovskih oblasti. Komisija je predložila štiri poročila o napredku, zadnje je bilo 

predloženo 4. maja 2016. V zadnjem poročilu je navedeno, da je Kosovo izpolnilo zahteve iz 

časovnega načrta za liberalizacijo vizumskega režima, pri čimer je jasno, da bosta EP in Svet 

predlog sprejela šele po tem, ko bo Kosovo ratificiralo mejni sporazum s Črno goro in 

izboljšalo rezultate v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. 

  

Odbor za zunanje zadeve je vedno poudarjal, kako pomembni so načelo pravne države, 

neodvisnost pravosodja in spoštovanje demokratičnih načel. Prek resolucije o napredku 

Kosova na poti k vključitvi v EU, ki jo odbor pripravi vsako leto, nadzira ter ocenjuje razvoj 

in zagotavlja nadaljnje ukrepe v zvezi s temi vprašanji, ki jih bo še naprej natančno spremljal. 

Državljanom Kosova bo liberalizacija vizumskega režima prinesla občutek normalnosti, 

kosovskim oblastem pa bi morala biti tudi spodbuda, da si še naprej prizadevajo z izvajanjem 

potrebnih reform, zlasti zahtev iz stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. 

 

Za zaključek bi si odbor, glede na pomembnost liberalizacije vizumskega režima za 

državljane Kosova, želel hiter zaključek postopka in čimprejšnji začetek veljavnosti 

spremenjene uredbe, da bi državljani lahko imeli korist od nje.  

 

****** 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, naj predlaga, da Parlament v prvi obravnavi sprejme svoje stališče 

tako, da prevzame predlog Komisije. 
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