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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea hija intiża sabiex temenda r-Regolament Nru 539/2001 

li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta 

jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) 

(2016/0139(COD)). Tikkonċerna speċifikament l-introduzzjoni ta' sistema mingħajr viża 

għall-Kosovo, billi dan il-pajjiż jiġi trasferit mill-Anness I għall-Anness II. Il-proposta se 

tagħti aċċess mingħajr il-bżonn ta' viża liċ-ċittadini tal-Kosovo, detenturi ta' passaporti 

bijometriċi, li qed jivvjaġġaw lejn l-UE, bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, kif ukoll lejn 

l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera, għal soġġorn qasir ta' 90 jum fi 

kwalunkwe perjodu ta' 180 jum. 

 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin ripetutament appoġġa l-faċilitazzjoni tal-viża u l-

liberalizzazzjoni tal-viża għall-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent, bħala mezz biex jiġu 

promossi l-kuntatti bejn in-nies u jissaħħu r-relazzjonijiet mal-UE. Il-Kosovo huwa l-uniku 

pajjiż fil-Balkani tal-Punent li - sa mill-2010 - ma bbenefikax minn ftehim dwar il-

faċilitazzjoni tal-viża u attwalment huwa l-uniku pajjiż li ċ-ċittadini tiegħu jeħtieġu viża biex 

jivvjaġġaw lejn l-UE. Din is-sitwazzjoni ħolqot fost il-popolazzjoni sentiment qawwi ta' 

"iżolament" u ta' "ċittadini tat-tieni klassi", u dan qed joħloq pressjoni li fil-passat wasslet liċ-

ċittadini biex ifittxu modi oħra biex jivvjaġġaw lejn l-UE. 

  

Id-djalogu dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża mal-Kosovo tnieda fid-19 ta' Jannar 2012. Qabel 

dan, il-Kummissjoni kienet insistiet li kellu jsir progress suffiċjenti fl-oqsma tar-riammissjoni 

u r-riintegrazzjoni bħala elementi neċessarji, u kienet sodisfatta bil-ħidma li saret mill-

awtoritajiet tal-Kosovo. Erba' rapporti ta' progress ġew ippreżentati mill-Kummissjoni, l-

aħħar wieħed fl-4 ta' Mejju 2016. Dan tal-aħħar ikkunsidra li l-Kosovo kien issodisfa r-

rekwiżiti tal-pjan direzzjonali għal-liberalizzazzjoni tal-viża, bil-kundizzjoni li, qabel l-

adozzjoni tal-proposta mill-PE u mill-Kunsill, il-Kosovo jkun irratifika l-ftehim tal-fruntieri 

mal-Montenegro u saħħaħ ir-rekord tiegħu fir-rigward tal-ġlieda kontra l-kriminalità 

organizzata u l-korruzzjoni. 

  

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin minn dejjem enfasizza l-importanza tal-istat tad-dritt, l-

indipendenza tal-ġudikatura u r-rispett għall-prinċipji demokratiċi. Permezz tar-riżoluzzjoni 

annwali tiegħu dwar il-progress tal-Kosovo fil-proċess lejn l-integrazzjoni fl-UE, il-Kumitat 

jimmonitorja u jivvaluta l-iżviluppi u jiżgura segwitu għal dawn il-kwistjonijiet, u se jkompli 

joqgħod ferm attent. Il-liberalizzazzjoni tal-viża se ġġib sens ta' normalità għaċ-ċittadini tal-

Kosovo. Għandha wkoll tagħti spinta lill-awtoritajiet tal-Kosovo biex jagħmlu aktar sforzi 

ħalli jimplimentaw ir-riformi meħtieġa, u b'mod partikolari japplikaw ir-rekwiżiti fil-qafas tal-

Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni. 

 

Il-Kumitat jagħlaq billi jesprimi x-xewqa tiegħu li, fid-dawl tal-importanza tal-

liberalizzazzjoni tal-viża għaċ-ċittadini tal-Kosovo, il-proċedura tiġi konkluża malajr u li r-

Regolament emendat jidħol fis-seħħ mill-aktar fis possibbli sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu 

jibbenefikaw minnu.  

 

****** 
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Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 

u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi li l-Parlament Ewropew jadotta l-

pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni. 
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huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo*) 

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

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

LIBE 

6.6.2016 
   

Opinjoni mogħtija minn 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

AFET 

6.6.2016 

Rapporteur għal opinjoni 

       Data tal-ħatra 

Ulrike Lunacek 

24.5.2016 

Eżami fil-kumitat 14.6.2016    

Data tal-adozzjoni 7.7.2016    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

38 

7 

6 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali 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 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo 

Väyrynen, Janusz Zemke 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Heidi Hautala 

 
 


