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KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionens förslag avser att ändra förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av 

förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de 

passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är 

undantagna från detta krav (Kosovo) (2016/0139(COD)). Det handlar särskilt om att införa ett 

viseringsfritt system för Kosovo genom att flytta landet från bilaga I till bilaga II. Genom 

förslaget kommer viseringsfritt tillträde att beviljas medborgare i Kosovo som har biometriska 

pass och reser till EU, med undantag av Förenade kungariket och Irland, samt Island, 

Liechtenstein, Norge och Schweiz, när det gäller korttidsvistelse på högst 90 dagar inom en 

period av 180 dagar. 

 

Utskottet för utrikesfrågor har upprepade gånger stött viseringslättnader och 

viseringsliberalisering för alla länder på västra Balkan, som ett sätt att främja kontakter 

människor emellan och förbättra förbindelserna med EU. Kosovo är det enda land på västra 

Balkan som – sedan 2010 – inte har kunna dra nytta av ett avtal om viseringslättnader, och det 

är för närvarande det enda land vars medborgare behöver visering för att resa till EU. Denna 

situation har hos befolkningen skapat en stark känsla av att vara ”andra klassens medborgare” 

och vara ”instängd”, vilket skapar ett tryck som tidigare fått medborgarna att söka andra sätt 

att resa till EU. 

  

Dialogen om viseringsliberalisering med Kosovo inleddes den 19 januari 2012. Innan dess 

hade kommissionen insisterat på att det behövdes tillräckliga framsteg på områdena för 

återtagande och återintegrering som nödvändiga aspekter. Den var nöjd med det arbete som 

Kosovos myndigheter uträttat. Kommissionen har lagt fram fyra framstegsrapporter, den 

senaste den 4 maj 2016. I den senaste rapporten gjordes bedömningen att Kosovo hade 

uppfyllt kraven i färdplanen för viseringsliberalisering, under förutsättning att Kosovo – före 

parlamentets och rådets antagande av förslaget – skulle ratificera gränsavtalet med 

Montenegro och förbättra sitt facit i kampen mot organiserad brottslighet och korruption. 

  

Utskottet för utrikesfrågor har alltid betonat betydelsen av rättsstatlighet, rättsväsendets 

oberoende och respekt för demokratiska principer. Genom sina årliga resolutioner om 

Kosovos framsteg på vägen mot EU-integration övervakar och bedömer utskottet 

utvecklingen och ser till att dessa frågor följs upp. Utskottet kommer att fortsätta att vara 

mycket uppmärksamt. En viseringsliberalisering kommer att ge Kosovos medborgare en 

känsla av normalitet. Den bör också utgöra en impuls för Kosovos myndigheter att göra 

ytterligare framsteg när det gäller att genomföra nödvändiga reformer, särskilt kraven enligt 

ramverket för stabiliserings- och associeringsavtalet. 

 

Med beaktande av betydelsen av en viseringsliberalisering för Kosovos medborgare önskar 

utskottet sammanfattningsvis att förfarandet snabbt slutförs och att den ändrade förordningen 

träder i kraft snarast möjligt, så att medborgarna kan dra nytta av den.  

 

****** 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet antar sin 
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ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag. 
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