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De Commissie controleert systematisch of derde landen de vereisten voor visumliberalisering 
blijven naleven in het kader van het opschortingsmechanisme voor de vrijstelling van de 
visumplicht1. In het geval van Albanië werd de behoefte aan voorlichtingscampagnes over de 
rechten en plichten van visumvrij reizen aangekaart in het eerste en tweede verslag in het 
kader van het opschortingsmechanisme voor vrijstelling van de visumplicht in 2017 en 20182.

In navolging van deze aanbevelingen hebben de Albanese autoriteiten overheidscampagnes 
georganiseerd waarbij onder andere folders en posters werden geproduceerd en verspreid, met 
daarop informatie over de rechten en plichten van Albanese burgers wanneer zij in het 
Schengengebied reizen en over de sancties bij schending van deze verplichtingen3. Op de 
websites en socialemedia-accounts van de Albanese autoriteiten is vergelijkbare informatie 
gepubliceerd. In 2017 en 2018 hebben de Albanese autoriteiten in samenwerking met de 
Internationale Organisatie voor Migratie het project "Preventie van onveilige migratie vanuit 
Albanië naar de EU-landen” uitgevoerd4.

Tegelijkertijd organiseert de Commissie ook voorlichtings- en bewustmakingscampagnes 
over de risico’s van irreguliere migratie in belangrijke landen van herkomst en doorreis voor 
migranten5. Onlangs, in juli 2019, is er in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en 
integratie een oproep tot het indienen van voorstellen gedaan om dergelijke projecten ook te 
financieren in de Westelijke Balkan, waaronder Albanië6. Het gaat daarbij om initiatieven die 
erop gericht zijn migranten in een vroeger stadium van hun reis informatie te verstrekken 
zodat de verhalen van smokkelaars en mensenhandelaars worden doorprikt, mythes over 
leven en werken in de EU worden ontkracht, en objectieve informatie over het Europees 
migratie- en asielbeleid wordt gegeven.

1 In overeenstemming met artikel 8, lid 4, van Verordening (EU) 2018/1806 van het Europees Parlement en de 
Raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij 
overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan 
de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, PB L 303 van 28.11.2018, blz. 39.
2 COM (2017) 815 final en COM(2018) 856 final.
3 Een van de belangrijkste prioriteiten van de Albanese nationale strategie inzake migratie en het bijbehorende 
actieplan voor 2019-2022, aangenomen in juni 2019, is de organisatie van regelmatige 
bewustmakingscampagnes om Albanese burgers te informeren over de regels en voorwaarden van visumvrij 
reizen in de EU.
4 In het kader van dit project zijn voorlichtingsbijeenkomsten en -workshops gehouden in de prefecturen Durrës, 
Dibër, Kukës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Fier, Gjirokastër, Tirana, Berat en Lezhë waaraan verschillende 
overheidsinstanties en -instellingen hebben deelgenomen.
5 AMIF 2017, AMIF 2018.
6 AMIF-2019-AG-CALL-04.


