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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság javaslata a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e 

kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 

(EK) 539/2001 rendelet (Koszovó) módosítására irányul (2016/0139(COD)). Konkrétan azt 

javasolja, hogy vezessenek be vízummentes rendszert Koszovó esetében, átemelve az 

országot az I. mellékletből a II. mellékletbe. Ez vízummentes belépést tenne lehetővé azon 

koszovói állampolgárok számára, akik biometrikus útlevéllel, bármely 180 napos időszakon 

belül legfeljebb 90 napos rövid tartózkodásra utaznak az EU-ba, az Egyesült Királyság és 

Írország kivételével, ideértve Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot is. 

 

A Külügyi Bizottság számos alkalommal támogatta a vízumkönnyítést és vízumliberalizációt 

a Nyugat-Balkán valamennyi országa esetében az emberek közötti kapcsolatok elősegítése és 

az EU-val kialakított kapcsolatok erősítése érdekében. Koszovó 2010 óta a Nyugat-Balkán 

egyetlen olyan országa, amely nem élvez vízumkönnyítési megállapodást, és amelynek 

állampolgárainak jelenleg vízumra van szükségük az EU-ba való belépéshez. E helyzet 

következtében a lakosságban az az erőteljes érzés alakult ki, hogy „másodrendű emberek”, 

akik „be vannak zárva”, és ez a múltban arra sarkallta az ország állampolgárait, hogy más 

módokon igyekezzenek az EU-ba jutni. 

  

Az EU és Koszovó közötti vízumliberalizációs párbeszéd 2012. január 19-én kezdődött meg. 

Ezt megelőzően a Bizottság ragaszkodott hozzá, hogy megfelelő előrelépés történjen a 

visszafogadás és az újrabeilleszkedés terén, és elégedett volt a koszovói hatóság által végzett 

munkával. A Bizottság összesen négy eredményjelentést készített, az utolsó 2016. május 4-én 

jelent meg. Az utolsó eredményjelentés megállapította, hogy Koszovó eleget tett az 

vízumliberalizációs ütemtervben szereplő követelményeknek, feltéve hogy a javaslat EP és 

Tanács általi elfogadását megelőzően ratifikálja a Montenegróval kötött határmegállapodást, 

valamint megerősíti a szervezett bűnözés és a korrupció elleni fellépés terén elért 

eredményeit. 

  

A Külügyi Bizottság mindig hangsúlyozta a jogállamiság, a független igazságszolgáltatás és a 

demokratikus elvek tiszteletben tartásának fontosságát. A Koszovó által az uniós integráció 

terén elért eredményekről szóló éves jelentése révén a Külügyi Bizottság nyomon követi és 

értékeli e kérdések alakulását, és a jövőben is szigorúan odafigyel majd ezekre. A 

vízumliberalizációnak köszönhetően Koszovó állampolgárai úgy érzik majd, hogy másokkal 

egyenlő bánásmódban részesülnek. A vízumliberalizáció arra ösztönzi majd a koszovói 

hatóságokat, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a szükséges reformok végrehajtása 

érdekében, különös tekintettel a stabilizációs és társulási megállapodás keretében fennálló 

kötelezettségeikre. 

 

Mindezek fényében, és tekintettel arra, hogy milyen fontos a vízumliberalizáció Koszovó 

állampolgárai számára, a Külügyi Bizottság az eljárás gyors lezárását és a módosított rendelet 

mihamarabbi hatálybalépését szorgalmazza annak érdekében, hogy a polgárok élvezhessék az 

ezzel járó előnyöket.  

 

****** 
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A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során 

elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát. 
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