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Hyrje
Prej kur vendet e Ballkanit Perëndimor, me

Nën Kryesimin e Çekisë, më 13 tetor të këtij viti

përjashtim të Kosovës, u përfshinë në vendimin

kjo çështje ka hyrë në agjendë në Këshill, së

e Bashkimit Evropian, së pari për “lehtësimin e

pari në grupin punues për vizat.

vizave” e më pas edhe për liberalizimin e vizave,
Kosova u angazhua të bëhet pjesë e këtij grupi.

Tash ky proces duhet të kalojë nëpër procedura adekuate të cilat janë të pashmangshme

Kjo nuk ishte e mundur dhe vendi ngeli shumë

për marrjen e vendimit në strukturat e BE-së

prapa.

ku përseri duhet të përfshihen, qoftë vetëm
formalisht, edhe Komisioni edhe Parlamenti

Shembulli i Kosovës dëshmon dhe një herë

Evropian.

se në proceset e BE-së, sa më vonshme është
përfshirja, aq më të vështira bëhen kushtet,

Sido që të jetë, edhe nëse sinjalet janë inku-

ndërsa procesi bëhet edhe më i gjatë e një-

rajuese dhe pozitive, përvoja e deritashme

kohësisht i paparashikueshëm. Përderisa

mëson se asgjë nuk mund të merret si e garan-

vendeve tjera iu deshën dy apo tri vite për të

tuar dhe gjithmonë ekziston rreziku që diçka të

përmbyllur procesin nga udhërrëfyesi deri tek

shkojë keq dhe procesi përsëri të ngecë.

liberalizimit të vizave, Kosova as pas dhjetë
vitesh nuk ka arritur ta bëjë një gjë të tillë.

Në këtë punim analizohet procesi i deritashëm,

Por tash, pas një dekade nga fillimi i procesit,

natyra dhe logjika e disa kushteve shtesë, ar-

liberalizimi i vizave për Kosovën po shihet në

syet e qëndrimeve kundërshtuese apo skeptike

horizont. Bashkimit Evropian ka nisur procedu-

nga disa vende anëtare të BE-së dhe skenarët

rat relevante legjislative të cilat do të duhej të

e mundshëm tash kur procesi ka hyrë në fazën

shpien deri tek vendimi pozitiv. Çështja kishte

e quajtur “fillimi i fundit”. Analizohet dhe kon-

ngelur gjithmonë tek vendet anëtare në Këshill

teksti politik në tërë Evropën pas agresionit të

të Bashkimit Evropian (BE) përderisa Parla-

Rusisë ndaj Ukrainës, rreziku nga mundësia

menti Evropian (PE) dhe Komisioni Evropian

e keqpërdorimit të liberalizimit të vizave dhe

(KE) që nga viti 2018 vazhdimisht ri-konfirmo-

hapat formale me afate të mundshme kohore

jnë se janë përmbushur të gjitha kushtet dhe

që duhet të pasojnë deri tek liberalizimi i vi-

mbeten në qëndrimin se vizat për Kosovën

zave.

duhet të liberalizohen.
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Prej “lehtësimit” deri te
“liberalizimi”
Bashkimi Evropian së pari ua lehtësoi regjimin

Udhërrëfyesi me kushtet që përmbante, si dhe

e vizave shteteve të rajonit të Ballkanit Perën-

insistimi i Këshillit të BE-së që në proces të

dimor duke bërë marrëveshje me secilin vend.

ketë një vëzhgim më të madh sesa për ven-

Këto marrëveshje parashihnin që për qytetarët

det tjera, ishte një lloj vërejtjeje se në rastin

e këtyre vendeve procedura e dhënies së vizave

e Kosovës gjërat do të mund të shkonin më

të jetë më e shpejtë, për disa kategori të kush-

ngadalë. Menjëherë pas raportit të parë të

tojnë më lirë, apo edhe të jenë falas, që ato të

Komisionit Evropian për përmbushjen e kriter-

vlejnë për më shumë hyre dalje dhe lehtësime

eve nga udhërrëfyesi, që doli me 2 shkurt 2013,

tjera.

u pa se nuk do të mjaftonin një apo dy raporte
të tilla, por më shumë.

Në fund të vitit 2009 Bashkimi Evropian miratoi liberalizimin e vizave për tri shtete ndërsa

Raporti i parë u publikua në shkurt të vitit

një vit më vonë edhe për dy tjera, duke lënë

2013, i dyti me 24 qershor 2014, i treti me 18

kështu Kosovën tërësisht jashtë jo vetëm liber-

dhjetor të vitit 2015. I katërti ishte ai në të cilin

alizimit por edhe lehtësimit të vizave.

u konfirmua rekomandimi i vizave, por më dy
kushte shtesë: Komisioni konfirmoi se janë

Në dhjetor të vitit 2009 Këshilli u shpreh se

përmbushur në tërësi kushtet që kishin të

edhe Kosova do të duhej të përfitonte nga

bënin, mes tjerash, me riatdhesimin dhe ri-in-

perspektiva e heqjes eventuale të vizave, naty-

tegrimin, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin

risht duke rikujtuar përmbushjen e të gjitha

e migrimit, azilit, ruajtjen e të dhënave, bash-

kushteve në mënyrë që edhe kosovarët të

këpunimi në zbatimin e ligjit, lirinë e lëvizjes.

përfshihen në planet e BE-së për të ndihmuar
kontaktet mes njerëzve në tërë Evropën.

Dy fusha kishin mbetur ku përmbushja e kritereve ishte pothuajse e plotë por kishin mbetur

Më 19 janar të vitit 2012 nisi dialogu i vizave

nga një kusht. Ishin këto “menaxhimi i kufirit”

mes Kosovës dhe Komisionit Evropian. Gjysmë

dhe “rendi publik dhe siguria”. Tek e para,

viti me vonë, më 14 qershor 2012, Kosovës iu

raporti i vitit 2016 konstatoi se 14 nga gjithsej

dorëzua udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave.

15 kritere të lidhura me menaxhimin e kufirit

Kur Qeveria mori udhërrëfyesin, në Kosovë u

ishin përmbushur. I vetmi që kishte mbetur

festua sikur ky të ishte fundi e jo vetëm fillimi i

ishte ratifikimi i marrëveshjes për demarka-

një procesi të gjatë.

cionin e kufirit me Malin e zi.
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Nga blloku 3, që kishte të bënte me paran-

U desh të kalonin dy vite që Komisioni të

dalimin dhe luftimin e krimit të organizuar dhe

konfirmojë edhe formalisht se Kosova i kishte

korrupsionit, po ashtu ishin përmbushur 14

përmbushur edhe dy kushtet e mbetura. Kjo

nga gjithsej 15 kriteret. Kushti i paplotësuar në

ndodhi me 18 korrik të vitit 2018 përmes një

atë kohë kishte të bënte me punën e gjykatave

raporti plotësues të Komisionit Evropian. Por

dhe ky kusht për disa shtete ishte shumë më i

pritjet që prej këtij momenti gjithçka të shkojë

rëndësishëm sesa ai i demarkacionit të kufirit.

lehtë nuk u realizuan. Parlamenti Evropian

Por autoritetet e Kosovës nuk u fokusuan aq

veproi shumë shpejtë dhe mbështeti këtë

shumë në këtë kriter sa në atë për demark-

propozim. Per më tepër nga atëherë e deri me

acionin e kufirit me Malin e Zi që u bë temë

sot Parlamenti Evropian në vazhdimësi përmes

dramatike në skenën politike të vendit.

një varg rezolutash, ka kërkuar nga vendet
anëtare që sa më parë, pa vonesa, të sigurojnë

Duke pasur parasysh të gjeturat e raportit të

liberalizimin e vizave për Kosovën. Edhe Komi-

katërt Komisioni dha edhe konkluzionin edhe

sioni Evropian që nga konfirmimi i vitit 2018

propozimin e kushtëzuar për vendimin për të

vazhdon të përsërisë se ky vlerësim mbetet në

liberalizuar vizat për Kosovën.

fuqi tërësisht.

“Bazuar në këtë vlerësim dhe duke marrë

Çështja nga atëherë ngeci në Këshill të BE ku,

parasysh monitorimin dhe raportimin e vazh-

për shkak të kundërshtimin nga disa vende

duar i cili u zhvillua prej nisjes së dialogut për

anëtare, nuk u vendos fare në agjendë për

liberalizimin e vizave me Kosovën, Komisioni

katër vite.

konfirmon se Kosova i ka përmbushur të gjitha
kërkesat e udhërrëfyesit të saj për liberalizimin

Këshilli në shumë takime vetëm përsëriste se

e vizave me kuptimin se deri në ditën e mirati-

“e kupton rëndësinë që ka liberalizimi i vizave

mit të këtij propozimi nga ana e Parlamentit

për Kosovën” dhe se “kjo çështje ndodhet në

Evropian dhe Këshillit të ketë ratifikuar mar-

shqyrtim në Këshill” por nuk ndërmori asnjë

rëveshjen për kufirin/vijën administrative me

hap formal.

Malin e zi dhe forcuar listën e dëshmive për
luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit,” kishte konstatuar në fund të raportit
Komisioni Evropian.
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Shqetësim real apo
justifikime për vonesa në
proces
Pasi në Këshill nuk ka qenë formalisht në rend

atëherë gjërat nuk vendosen në votim sepse kjo

dite propozimi për liberalizimin e vizave për

më nuk është çështje e votave apo numrave”

Kosovën nuk mund të thuhet formalisht as se

thoshte në vitin 2019 një diplomatë i BE-së duke

cili shtet ka qenë kundër. Mirëpo, bazuar në

arsyetuar se nuk po vendoset as në rend të

shumë burime diplomatike, përfshirë edhe nga

ditës. I njëjti burim thoshte se, “Nëse e vendosim

vet shtetet që kanë qënë skeptike, Franca dhe

në rend dite formalisht dhe Franca e Holanda

Holanda ishin në krye të atyre që refuzonin të

shprehen kundër, atëherë do të jetë shumë më

mbështesnin këtë vendim dhe si pasojë, kjo

vështirë të ecim përpara në këtë dosje.”

çështje u la në pritje për katër vite me radhë.
Shkaku kryesor për shqetësim në rastin e
Këto dy shtete, sipas burimeve diplomatike, si

Francës ishte edhe ajo që diplomatët e quanin

shqetësime kryesore përmendnin rrezikun po-

“përvojë jo e mirë me Shqipërinë dhe disa vende

tencial që heqja e vizave do të mund të kishte për

tjera”. Me këtë mendonin para se gjithash në

një emigrim masiv nga Kosova drejt BE-së por

rritjen e madhe të numrit të azilkërkuesve nga

edhe dyshimet në raportin e Komisionit Evropian

Shqipëria në Francë dhe përhapjen e grupeve të

se Kosova e ka përmbushur kushtin që ka të bëj

krimit të organizuar nga Shqipëria në vendet e

me suksesin në luftë kundër krimit të organizuar

Bashkimit Evropian. Franca, ndonëse këtë nuk e

dhe korrupsionit.

thoshte zyrtarisht, nuk pajtohej me vlerësimin e
Komisionit Evropian se rreziku nga migrimi masiv

Disa shtete që nuk kishin qëndrim të qartë, në

dhe keqpërdorimi i liberalizimit të vizave është i

heshtje mbështesnin Francën dhe Holandën.

vogël.

Ndërsa ato që ishin në favor, te vetëdijshme se
pa Francën dhe Holandën vështirë mund të ka-

“Edhe për Shqipërinë dhe për Gjeorgjinë, Komis-

lojë vendimi, edhe pse ai merret me shumicë të

ioni Evropian kishte thënë se i kanë përmbushur

kualifikuar, nuk merrnin guximin që ta vendosin

të gjitha kushtet. Dhe kur u hoqën vizat patën

liberalizimin e vizave për Kosovën në rend dite.

numër tepër të madh të azilkërkuesve nga këto
vende dhe ardhjen edhe të elementeve krimi-

“Në parim të gjitha shtetet në BE janë të barabar-

nale. Nuk duam ta përsërisim gabimin edhe me

ta. Por janë disa të cilat janë pak më të barabarta

Kosovën dhe duam të sigurohemi që kjo të mos

se tjerat. Kur Franca dhe Holanda janë kundër,

ndodhë kur të liberalizohen vizat një ditë edhe
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për kosovarët” u pat thënë gazetarëve “një diplo-

Pikërisht ekzistimi i mundësisë së suspendimit

mat i lartë evropian” pak ditë para se Franca të

të liberalizimit të vizave përmendet nga Komisioni

merr kryesimin e radhës së BE-së.

Evropian dhe shumë vende anëtare si një masë
mbrojtëse në rast të keqpërdorimit.

Argumenti i Francës, sipas disa ekspertëve nga
institucionet e BE-së në Bruksel, nuk ishte edhe

Mekanizmat për suspendimin e liberal-

aq i pa logjikshëm, ndonëse nuk ishte korrekte

izimit mund të aktivizohen në rast të rritjes

që për shkak të një përvoje jo të mirë me vendet

domethënëse, mbi 50 për qind, të numrit të

tjera pasojat ti vuante Kosova.

njerëzve që ilegalisht hynë nga vendet përkatëse,
përfshirë edhe ata që qëndrojnë në mënyrë të

Numri i azilkërkuesve nga Shqipëria ishte më i

paligjshme (më shumë se 90 ditë) , apo u është

madh sesa nga disa vende të cilat ishin në luftë

refuzuar hyrja në kufi. Pastaj arsye mund të jetë

dhe kjo ishte e papranueshme për Bashkimin

edhe rritja mbi 50 për qind e kërkesave për azil,

Evropian. Për më tepër pasi Shqipëria tashmë

në rast të refuzimit të bashkëpunimit në riatd-

kishte statusin e vendit kandidat për anëtarësim

hesim të atyre që duhet ta dëshmojnë territorin e

në BE dhe ishte vend i sigurt. Holanda kishte

BE-së apo, që është më vështirë të definohet, në

propozuar që në rastin e Shqipërisë të aktivizo-

rast se liberalizimi paraqet kërcënim për sigurinë

hen mekanizmat e suspendimit të liberalizimit të

kombëtare të një shteti anëtarë të BE-së.

vizave. Por ky propozim nuk kishte kaluar sepse
as Komisioni Evropian e as shumica e nevojshme

Në periudhën prej kur nisi dialogu për liberal-

në Këshill nuk pajtoheshin me një gjë të tillë.

izimin e vizave mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka pasur edhe faza kur largimi nga Kosova

Megjithatë në Komisionin Evropian shprehen se

ka qenë i madh dhe kjo ka nxitur shqetësim edhe

vet ekzistimi i mundësisë së suspendimit të liber-

në vendet e BE-së.

alizimit të vizave, ndonëse nuk ka rezultuar asnjëherë në një vendim për suspendim, ka ndikuar

Por Kosova është dëshmuar shumë e gatshme të

shumë që të adresohen problemet dhe të ulet

adresoj këtë problem dhe ka dëshmuar rezultate

dukshëm numri i azilkërkuesve të pa bazuar.

të mira në riatdhesim, shpesh edhe më shumë
sesa vendet të cilat kanë pasur liberalizim vizash.

Sipas Komisionit Evropian, në rastin e Shqipërisë
ky problem, tashmë është zgjidhur dhe nuk

Duke marrë parasysh madhësinë e Kosovës,

paraqet më rrezik domethënës për BE-në.

numrin e përgjithshëm të banorëve, faktin se BE i
ka hequr vizat për shtetet shumë më të mëdha si

”Përderisa mekanizmi i suspendimit të liberal-

Ukraina, Brazili etj., frika nga emigrimi masiv nga

izimit të vizave nuk ka rezultuar asnjëherë në

Kosova duket i ekzagjeruar.

suspendim, vet ekzistimi i tyre ka luajtur një rol të
rëndësishëm për reformat në vendet që gëzojnë

Por Kosova, në bashkëpunim me vendet anëtare

lëvizjen pa viza në BE që lidhen me menaxhimin

dhe Komisionit Evropian, në vazhdimësi i ka

e migrimeve, sundimit të ligjit dhe të drejtave

adresuar të gjitha shqetësimet në mënyrë që të

themelore”

mos mbetet asnjë dyshim.
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Kosova ka adresuar të
gjitha shqetësimet e
vendeve anëtare të BE-së
Zyrtarët e BE-së, edhe ata nga Komisioni e

Rezervat mbeten nga Franca, Holanda dhe

Parlamenti Evropian, por edhe nga vendet

disa shtete tjera edhe pas kësaj. Kosovës iu

anëtare, kanë konfirmuar se për vite me

sugjerua që edhe me shtetet tjera “të bëjë atë

radhë Kosova ka dëshmuar gatishmëri të

që bëri me Gjermaninë përmes bashkëpunimit

plotë për të adresuar të gjitha shqetësimet

bilateral”.

që kanë vendet anëtare. Disa shtete kanë pasur kontakte direkte të ekspertëve të tyre nga

Një bashkëpunim i tillë nga ana e Kosovës ka

Ministritë e punëve të brendshme me kolegë

vazhduar me Francën por edhe me vendet tjera

nga Kosova. Kanë dërguar edhe misione në

të BE-së. Gjermania, as kur pati kryesimin e

Kosovë. Shembulli më i mirë është Gjermania

radhës së BE-së, nuk gjeti guximin që dosjen

e cila, pas disa takimeve të përfaqësuesve të

e liberalizimit të vizave për Kosovën ta shtyjë

Ministrisë së saj të brendshme me ekspertët

përpara.

nga Kosova, kishte hequr çdo dyshim dhe
kishte shprehur mbështetje të pa rezervë

Ndërkohë, Komisioni Evropian, duke mos parë

për liberalizimin e vizave. Ketë e kishte

nevojë që të bëj ndonjë raport të ri, ka kon-

konfirmuar edhe Ministri i atëhershëm i

firmuar në një “non-paper” dërguar vendeve

brendshëm Seehofer pas takimit me Kryem-

anëtare se Kosova edhe pas konfirmimit të

inistrin e atëhershëm të Kosovës Ramush

përmbushjes së kritereve në vitin 2018, kishte

Haradinaj.

vazhduar t’i përmbushë kriteret dhe kishte
shënuar edhe më shumë progres.

Prej atëherë Gjermania mbajti mbështetjen
e pa rezervë për liberalizimin e vizave për

Komisioni Evropian në mënyrë të detajuar

Kosovën. Kjo mbështetje pritej të ishte një

teknike konfirmon se Kosova i ka përmbushur

kthesë e madhe, pasi Gjermania pa dyshim

të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave

ka në territorin e saj më së shumti shtetas

dhe se Komisioni konfirmon se mbetet në

kosovar dhe njerëz me origjinë nga Kosova

fuqi propozimi që BE të liberalizoi vizat për

krahasuar me të gjitha shtetet tjera të Bash-

Kosovën. Në këtë dokument pune i cili shër-

kimit Evropian. Por bindja e kosovarëve se

beu si bazë për diskutimin në grupin punues

“puna është kryer” pasi Gjermania tha një

për vizat në Këshill me 13 tetor në Bruksel, u

po, nuk u realizuan.

paraqiten të thënat e rifreskuara për të infor-
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Shembulli më i mirë është Gjermania e cila, pas disa
takimeve të përfaqësuesve të Ministrisë së saj të brendshme
me ekspertët nga Kosova, kishte hequr çdo dyshim dhe
kishte shprehur mbështetje të pa rezervë për liberalizimin e
vizave. Ketë e kishte konfirmuar edhe Ministri i atëhershëm
i brendshëm Seehofer pas takimit me Kryeministrin e
atëhershëm të Kosovës Ramush Haradinaj.

muar vendet anëtare t BE-së dhe nuk është

Konfirmohet nga Komisioni Evropian se Min-

raport formal për implementimin e udhërrë-

istria e brendshme e Kosovës ka siguruar që

fyesit pasi një raport i tillë ishte bërë më herët

të gjitha dokumentet e udhëtimit, pasaportat,

dhe nuk ka nevojë për një tjetër. Aty në detaje

të jenë biometrike dhe janë në përputhje me

përmenden shembujt që dëshmojnë se Kosova

standardet ndërkombëtare dhe standardet e

edhe pas vitit 2018, kur Komisioni kishte kon-

Bashkimit Evropian. Kosova, sipas këtij raporti,

firmuar përmbushjen e kritereve, ka vazhduar

ka përshtatur edhe më shumë legjislacionin

të bëj progres në të gjitha fushat që janë të

me BE-.në edhe në fushën e menaxhimit

përfshira në udhërrëfyesin për vizat, duke adre-

të koordinuar të kufijve. Ka bërë po ashtu

suar edhe disa shqetësime të vendeve anëtare.

edhe progres domethënës në funksionimin e
sistemit gjyqësor, përfshirë edhe efikasitetin,

“Kosova ka vendosur një kornizë të fuq-

profesionalizmin, përgjegjësinë dhe integrite-

ishme ligjore dhe operacionale për të luftuar

tin. Kosova ka arritur progres në hetimin dhe

korrupsionin, krimin e organizuar dhe për tu

dënimin e rasteve të krimit të organizuar. Po

përballur me rreziqet e sigurisë dhe ato nga

ashtu Kosova i ka përmbushur edhe kushtet

migracioni. Kjo ishte konfirmuar edhe përmes

për riatdhesimin e shtetasve të saj të cilët kanë

raporteve vjetore të Komisionit në kuadër të

kërkuar azil në BE dhe kanë marrë vendimin

paketës së zgjerimit” thuhej në konkluzione të

për tu larguar. Komisioni Evropian konstaton

dokumentit.

trend pozitiv edhe në numrin e refuzimit të
dhënies së vizave për qytetarët e Kosovës nga

Sipas ekspertëve të Komisionit Evropian, Koso-

vendet e BE-së si dhe zvogëlimin e numrit të

va në vitet e fundit ka forcuar kornizën ligjore

azilkërkuesve të rrejshëm.

dhe institucionale në fushat si siguria e dokumenteve, menaxhimi i kufijve dhe migracionit,
rendit publik dhe sigurisë, të drejtat themelore
të lidhura me lirinë e lëvizjes, duke i afruar ato
me standardet e BE-së.
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Procesi tash në fazën e
fundit por pa afate kohore
Vera e vitit 2022 shënoi një kthesë në Këshillin

Në verë u hapën edhe negociatat e anëtarë-

e Bashkimit Evropian që krijoi një moment të

simit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e veriut,

duhur edhe për të vendosur në rend dite lib-

që u konsiderua si një “kthesë historike në

eralizimin e vizave për Kosovën. Kjo për edhe

procesin e zgjerimit të BE-së”.

për arsye gjeopolitike por edhe për faktin se
Kosova kishte dëshmuar se nuk do të hezi-

Kjo edhe më shumë kishte motivuar Presi-

toj të ndërmerr çfarëdo hapi për të adresuar

dencën Çeke të BE-së për të vendosur në rend

shqetësimet e vendeve anëtare në rast të

dite edhe liberalizimin e vizave për Kosovën.

keqpërdorimit të liberalizimit të vizave.
Kredibilitetin e BE-së dhe arsyet gjeo-strategLufta në Ukrainë kishte bërë që vet BE të ndjejë

jike i kishte përmendur edhe Çekia kur i kishte

se duhet të forcojë lidhjet edhe me të gjitha ven-

ftuar vendet anëtare që në Grupin punues për

det e rajonit të Ballkanit dhe ta avancojë proces-

vizat në Këshill të nisin diskutimet.

in e përafrimit të këtyre vendeve me BE-në.
Dëshira e shprehur e Çekisë si kryesuese
BE e kishte seriozisht të dëmtuar kredibi-

e radhës ishte që të gjitha vendet anëtare

litetin në rajon për shkak të dy çështjeve që

të arrin konsensusin e brendshëm për të

ishin në pritje. Nuk i kishte hapur negociatat e

mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën.

anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e

Çekia në këtë letër thirret edhe në arsyet e

Veriut, ani pse këto shtete i kishin përmbushur

politikës së jashtme për liberalizimin e vizave

të gjitha kushtet, dhe nuk i kishte liberalizuar

duke rikujtuar se edhe Komisioni Evropian ka

vizat për Kosovën, edhe pse kishin kaluar katër

konfirmuar.

vite prej kur ishin përmbushur kushtet.
“Pasi Presidenca Çeke mendon se arsyet e
Këto dy raste ishin temat kryesore edhe të një

lidhura me politikën e jashtme për vendos-

samiti të përbashkët të BE-së me Ballkanin

jen e liberalizimit të vizave për Kosovën janë

Perëndimor që u zhvillua në Bruksel me 23

bindëse, ajo shpresonte se të gjitha shtetet

qershor. Në këtë takim, për herë të parë, sipas

anëtare të BE-së do të arrin pajtim të brend-

Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, nuk

shëm politikë për këtë çështje”.

ishte dëgjuar asnjë zë kundër liberalizimit të
vizave për Kosovën, dhe ishin dhënë premtime

“Qasja gjeo-politike e BE-së ndaj Ballkanit

se “procesi do të lëvizë përpara”.

Perëndimor është e domosdoshme. Rajoni ka

12

FINALJA E MADHE

nevojë për sinjal të qartë se procesi i zgjerimit

“Komisioni Evropian megjithatë është i bindur

të BE-së është i besueshëm dhe se BE është e

se dhënia e liberalizimit të vizave për Kosovën

gatshme të shpërblejë përpjekjet për reforma

nuk paraqet rrezik për vendet anëtare në

që bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor”

formën e valës së imigrimit” argumenton Pres-

thuhet në këtë letër në të cilën Presidenca

idenca Çeke duke rikujtuar se edhe Kosova ka

Çeke përmend pikërisht liberalizimin e vizave

marrë masa për të adresuar këto shqetësime.

për Kosovën si një shembull se si BE mund të

Vlen po ashtu të theksohet se Kuvendi i Re-

rris kredibilitetin në rajon.

publikës së Kosovës ka miratuar me 3 gusht
rezolutën për liberalizimin e vizave. Me këtë

“Liberalizimi i vizave është element kyç në

Rezolutë institucionet e Kosovës zotohen të im-

procesin e integrimeve të Kosovës në BE

plementojnë të gjitha reformat për të garantuar

që është shumë i vonuar tashmë. Kosova

sundimin e ligjit, përfshirë edhe ato që kanë

është i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor

të bëjnë me luftën kundër korrupsionit dhe

(dhe një prej pak vendeve në Evropë) i cili

mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Presidenca

akoma nuk e ka siguruar regjimin pa viza me

Çeke vlerëson lartë miratimin e kësaj Rezolute

BE-në. Ky fakt ka një ndikim të konsiderue-

e cila është një dëshmi e rëndësishme e

shëm negative në atmosferën në vend dhe

përkushtimit nga ana e Kosovës” thuhet në

në qëndrimet e qytetarëve të Kosovës rreth

këtë letër.

korrektësisë dhe kredibilitetit të BE-së”
thoshte Presidenca Çeke në këtë letër që u

Një mesazh i rëndësishëm ishte edhe një

ka dërguar vendeve anëtare.

deklaratë e përbashkët e Gjermanisë, Francës
dhe Polonisë pas takimit të “trekëndëshit të

“Ambicia e Presidencës Çeke është që të

Veimarit” ku së bashku bëjnë thirrje për pro-

ndërtoj mbështetje në mes shteteve anëtare

gres në liberalizimin e vizave për Kosovën.

dhe të nis procedurën relevante legjislative, që
do të rezultoj me relaksimin e regjimit të vizave

Dhe në fund, me 13 tetor, në Bruksel u zhvillua

me Kosovën” thuhej aty.

edhe diskutimi i parë në grupin punues për
vizat në Këshillin e Bashkimit Evropian. Pasi

Në këtë letër Çekia, e cila ka kryesimin e

Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian

radhës së BE-së, shprehet se i kupton edhe

për vite me radhë nuk kanë më asnjë rezervë,

shqetësimet e disa vendeve anëtare për impli-

nisja e diskutimit në një grup punues në

kimet që mund të ketë liberalizimi i vizave për

Këshill shihet si “fillimi i fundit” i këtij procesi.

Kosovën për sigurinë e brendshme të tyre.
Për këtë arsye Ministritë e punëve të
brendshme të vendeve anëtare janë më
shumë të rezervuara për të miratuar liberalizimin e vizave sesa Ministritë e punëve të
jashtme. Por Çekia megjithatë thirret në vlerësimin e Komisionit Evropian për të shuar këto
shqetësime.
13

LIBERALIZIMI I VIZAVE PËR KOSOVËN

Askush kundër por disa
vende kanë rezerva
Diskutimi i parë, pas katër vitesh, në Këshillin e

punues për vizat në nëntor ndërsa deri atëherë

BE-së për liberalizimin e vizave për Kosovën u

vendet anëtare do të zhvillojnë edhe konsul-

zhvillua me 13 tetor në grupin punues për vizat.

time bilaterale mes vete si dhe me autoritetet e
Kosovës. Po ashtu vendet anëtare të BE-së do

Takimet e tilla për nga natyra janë takime

të dërgojnë komentet e tyre me shkrim.

pune, ku marrin pjesë përfaqësuesit e vendeve anëtare, kryesisht të lidhur me Ministritë

Nga ky takim është parë se shumica e madhe

e Punëve të Brendshme të shteteve nga vinë.

e vendeve anëtare mbështet pa asnjë rezervë

Në takimin kushtuar liberalizimit të vizave për

vendimin për liberalizimin e vizave por ka ako-

Kosovën të datës 13 tetor, atyre u janë bash-

ma vende, në krye të së cilave është Franca,

kuar edhe përfaqësuesit/diplomat nga grupi

që duan vendimin, apo hyrjen e tij në fuqi, ta

për Ballkanin Perëndimor, që më shumë mer-

lidhin edhe me disa çështje tjera si vënien në

ren me çështje politike, pra të lidhur me Minis-

funksion të sistemit ETIAS por edhe përshtat-

tritë e jashtme.

jen e Kosovës me politikën e vizave të BE-së,
rritjen e kontrollit të kufijve dhe vazhdimin

Ky ishte takim ku për herë të parë vendet

e punës në riatdhesim të atyre që duhet të

shprehen qëndrimet e tyre fillestare. Takimet

lëshojnë territorin e BE-së.

e tilla janë të mbyllura dhe vetëm përmes
burimeve joformale diplomatike mund të

Franca, një prej vendeve që për vite ka qenë

merren informata dhe të konstruktohet ajo që

skeptike ndaj liberalizimit të vizave për

ka ndodhur.

Kosovën, kësaj radhe nuk është shprehur
kundër liberalizimit të vizave për Kosovën por

Ky diskutimi nxori në sipërfaqe disa fakte.

ka propozuar që liberalizimi i vizave të lidhet me
sistemin ETIAS, që është një sistem elektronik i

I pari dhe pozitiv ishte ai se asnjë vend nuk u

BE-së, i cili akoma nuk është funksional.

shpreh kundër liberalizimit të vizave.
Prandaj kërkesa e Francës, sipas disa inDhe i dyti se disa vende dhanë disa propozime

terpretimeve të diplomatëve, do të mund të

për të lidhur liberalizimin me disa çështje tjera.

shtynte hyrjen në fuqi të liberalizimit t vizave
për Kosovën deri në nëntor të vitit 2023, apo

Si rezultat për liberalizimin e vizave për

edhe më vonë nëse shtyhet vendosja e plotë

Kosovën do të vazhdojnë diskutimet në grupin

në funksion i këtij sistemi.
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Franca, një prej vendeve që për vite ka qenë skeptike ndaj
liberalizimit të vizave për Kosovën, kësaj radhe nuk është
shprehur kundër liberalizimit të vizave për Kosovën por
ka propozuar që liberalizimi i vizave të lidhet me sistemin
ETIAS, që është një sistem elektronik i BE-së, i cili akoma
nuk është funksional.

Një varg shtetesh dhe Komisioni Evropian e

kanë përcjellë burimet diplomatike, janë Gjer-

konsiderojnë të panevojshme dhe të pa ar-

mania, Finlanda, Kroacia, Estonia, Greqia, Hun-

syeshme lidhjen e liberalizimit të vizave me

garia, Portugalia, Polonia, Malta, Luksemburgu

sistemin ETIAS. Këto vende dhe Komisioni

dhe Sllovenia. Austria është shprehur “në favor

kanë argumentuar se ai është një sistem

të vazhdimit të procesit” por ka thënë se duhet

teknik, hyrja e të cilit në fuqi varet nga

raporte teknike shtesë. Çekia, si kryesuese e

gatishmëria teknike e vet BE-së, dhe nuk do të

radhës, në takime të tilla është dashur të mbaj

duhej lidhur liberalizimin e vizave për Kosovën

qëndrim neutral por në një letër që ua kishte

me këtë çështje.

dërguar vendeve anëtare ishte shprehur qartë
se ka ardhur koha për liberalizimin e vizave.

Disa shtete, e në mesin e tyre përmendet
Holanda, Belgjika, Suedia dhe Spanja, kanë

Përshtypja e diplomatëve është se takimi ka

shprehur mirëkuptim për këtë propozim të

dëshmuar se ekziston një shumicë e madhe në

Francës, por shumë shtete tjera, përfshirë edhe

favor të liberalizimit të vizave ndërsa tani duhet

Gjermaninë, e kanë kundërshtuar. Në këtë

të adresohen shqetësimet e vendeve që kanë

takim disa shtete nuk kanë shprehur qëndrim,

shprehur rezerva dhe kanë dhënë propozime.

e në mesin e tyre janë edhe Qipro, Rumania

Kjo pritet të bëhet edhe në takime direkte që

dhe Sllovakia të cilat nuk e kanë njohur pa-

ekspertët e disa nga këto vende do të kenë me

varësinë e Kosovës. Greqia, e cila nuk e ka

përfaqësues të Ministrisë së brendshme të

njohur Kosovën, është shprehur fuqishëm dhe

Kosovës.

pa rezerva në favor të liberalizimit të vizave.
Spanja ndërkaq nuk ka shprehur qëndrim por

Edhe presidenca Çeke e BE-së, duke parë in-

ka bërë të ditur se ajo do të pajtohet me vendi-

teresimin e jashtëzakonshëm të opinionit për

min e shumicës.

këtë çështje, përmes një njoftimi për shtyp ka
njoftuar se ky ishte vetëm takimi i parë, dhe se

Disa vende të cilat nuk e kanë shprehur qëndrim-

në vazhdim do të sqarohen disa çështje.

in në këtë takim janë arsyetuar me faktin se kanë
pasur zgjedhje dhe janë në pritje të formimit të
qeverisë apo janë në prag të zgjedhjeve.

“Me 13 tetor grupi punues i vizave në Këshillin
e BE-së zhvilloj diskutimin e parë për liberalizimin e vizave për Kosovën nën kryesimin

Vendet që fuqishëm dhe pa rezerva kanë

e Çekisë. Komisioni Evropian prezantoi një

mbështetur liberalizimin e vizave, sipas asaj që

përditësim teknik për çështjen ku konfirmohet
15

LIBERALIZIMI I VIZAVE PËR KOSOVËN

13
TETOR
se Kosova vazhdon t’i plotësojë kriteret për
liberalizimin e vizave. Grupi punues gjerësisht
mirëpriti hapjen e diskutimit në këtë temë dhe
në përgjithësi mbështeti procesin e liberalizimit të vizave. Në mënyrë që të përparojmë
në këtë dosje, do të jetë e domosdoshme të
sqarohen një numër i çështjeve të lidhura me
këtë dhe të vazhdohet diskutimi,” është thënë
në këtë njoftim të Presidencës Çeke.
Qeveria e Kosovës, në bazë të kontakteve të
vazhdueshme me Komisionin dhe vendet tjera,
duket se e kishte anticipuar se dikush mund
të propozojë lidhjen e liberalizimit të vizave për
Kosovën me vendosjen e plotë në përdorim të
sistemit ETIAS. Prandaj autoritetet e Kosovës
edhe para këtij takimi kishin dërguar argumentet e tyre kundër lidhjes së ETIAS-it me vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Kosova argumentonte se në asnjë mënyrë
vendimi dhe hyrja në fuqi për liberalizim nuk
duhet të lidhet me ETIAS sepse ky sistem ishte
vonuar disa herë, vendet tjera të rajonit gëzojnë
liberalizimin pa marrë parasysh se nuk është
në fuqi ky sistem, dhe se kur të hyjë në fuqi, do
të vlente edhe për qytetarët e Kosovës.
Në të njëjtën letër Kosova shprehej se shtyrja e
re e liberalizimit të vizave, pos shumë vonesave
tashmë, duke përdorur si arsyetim sistemin
ETIAS, do të dëmtonte seriozisht kredibilitetin
e BE-së në mesin e qytetarëve të Kosovës.
Takimet e radhës në Këshillin e BE-së, së pari
në grupin punues e më vonë edhe në nivele
tjera, pritet të avancojnë procesin i cili, realisht,
do të mund të përmbyllet për disa muaj. Por,
përkundër gjithë optimizmit i cili duket real,
në BE askush nuk dëshiron të përmendë afate
kohore se kur do të mund të mbyllet procesi.
16
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Rreziqet eventuale për
liberalizimit
Edhe pse liberalizimi asnjëherë nuk ka qenë

Bashkimi Evropian është i shqetësuar për

më afër, bazuar në përvojën e deritashme të

fenomenin e rritjes së numrit të ardhjeve të

Kosovës, duhet pasur kujdes sepse gjithmonë

imigrantëve ilegalë nga vendet e largëta përmes

mund të paraqiten pengesa të reja të

vendeve të Ballkanit. Ky shqetësim është më

papritura.

i madh në rastin e Serbisë e cila, për arsye
politike që lidhet me qëndrimet e këtyre ven-

Nuk pritet të ketë pengesa të natyrës politike.

deve ndaj statusit të Kosovës, i ka hequr vizat

Një rrezik i vogël mund të jetë lidhja eventuale

për disa vende për të cilat BE kërkon vizat. Në

e liberalizimit të vizave me procesin e dialogut

mesin e tyre janë Kuba, Tunizia, Bjellorusia,

mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo do të ishte e

Federata Ruse, Kina, Burundi, India dhe disa

padrejtë ndaj Kosovës, sepse Serbia tashmë

vende tjera.

gëzon liberalizimin dhe nuk do të ishte trajtim
i barabartë, por do të ishte edhe largim i BE-së

Ndonëse Kosova nuk ka asnjë ndikim në këto

nga qëndrimi i deritashëm se këto dy procese

qëndrime të vendeve anëtare ajo mund të jetë

nuk janë të lidhura.

përsëri viktimë e “përvojës jo të mirë”.

Nuk ka pasur deri tash asnjë paralajmërim nga

Disa qarqe në BE përmendin si rrezik potencial

ndonjë burim relevant i BE-së se kjo mund të

edhe atë që e quajnë “potencial për migrim

lidhet, por në rast të tensionimit të situatës në

masiv nga Kosova”. Kjo mund të ndikojë që

Kosovë ndonjë shtet anëtar mund ta përdorë

disa vende të hezitojnë të mbështesin vendimin

edhe këtë si justifikim.

e shpejtë të Këshillit për liberalizimin e vizave.
Por ky shqetësim është i ekzagjeruar. BE

Një rrezik tjetër potencial mund të jetë edhe

tashmë ka mekanizmat për ti adresuar këto

problemi gjithnjë e më i madh i mos për-

shqetësime. Edhe masat ndëshkuese për ata

shtatjes së vendeve të BE-së me politikën e

që do të keqpërdornin liberalizimin e vizave për

BE-së në regjimin e vizave për vendet e treta.

qëndrim ilegal apo punë ilegale në BE.

BE pret me nga vendet e rajonit që të përshtaten me politikën e vizave të BE-së. Kjo

Qeveria e Kosovës ka dëshmuar gatishmëri për

është përsëritur edhe në raportet vjetore të

t’i kthyer ata që keqpërdorin liberalizimin. BE

progresit. Edhe nga Kosova pritet ta përshtat

mund tua ndalojë edhe hyrjen në BE për 5 vite.

politikën e saj të vizave me atë të BE-së.

Ndërsa, bazuar në përvojën e vendeve tjera,
ata që do të udhëtojnë në vendet e BE-së pasi
17
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të hiqen vizat, do t’i nënshtrohen një kontrolli
edhe në aeroportet e Kosovës ku do tu kërkohet dëshmi për arsyet e udhëtimit dhe mjetet e
mjaftueshme për udhëtim dhe qëndrim.
Autoritet e Kosovës duhet të nisin një fushatë
të re të informimit të opinionit se çfarë është
liberalizimi i vizave në mënyrë që të sqarohet se vizat do të hiqen vetëm për udhëtime
turistike e jo për punësim në vendet e BE-së.
Fushata të tilla ka pasur në të kaluarën por
duhet të rifillojnë tash kur procesi ka hyrë në
fazën e fundit.
Rrezik mund të jenë edhe zhvillimet eventuale
të brendshme në disa vende anëtare të BE-së.
në disa prej tyre në qeveri po hynë edhe partitë
e ekstremit të djathtë që me vite kanë pasur
qëndrim radikal kundër të huajve. Për momentin nuk ka paralajmërime se ndonjë shtet mund
të ndryshoj qëndrimin, si Italia dhe Suedia, por
debatet e brendshme në të kaluarën kanë ndikuar edhe në qëndrimet e disa shteteve rreth
liberalizimit të vizave për Kosovën.
Prandaj dhe kjo, sado pak e mundshme, duhet
të merret parasysh si një rrezik potencial.
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Bashkimi Evropian është i
shqetësuar për fenomenin
e rritjes së numrit të
ardhjeve të imigrantëve
ilegalë nga vendet e
largëta përmes vendeve
të Ballkanit. Ky shqetësim
është më i madh në
rastin e Serbisë e cila, për
arsye politike që lidhet
me qëndrimet e këtyre
vendeve ndaj statusit të
Kosovës, i ka hequr vizat
për disa vende për të cilat
BE kërkon vizat.
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Qeveria e Kosovës ka dëshmuar
gatishmëri për t’i kthyer ata që
keqpërdorin liberalizimin. BE mund
tua ndalojë edhe hyrjen në BE për 5
vite. Ndërsa, bazuar në përvojën e
vendeve tjera, ata që do të udhëtojnë
në vendet e BE-së pasi të hiqen vizat,
do t’i nënshtrohen një kontrolli edhe në
aeroportet e Kosovës ku do tu
kërkohet dëshmi për arsyet e udhëtimit
dhe mjetet e mjaftueshme për
udhëtim dhe qëndrim.
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Shkallët në proces
Komisioni Evropian rekomandoi liberalizimin e
vizave për Kosovën, duke nënvizuar dy kushte
që akoma nuk janë plotësuar: ratifikimin e
demarkacionit me Malin e Zi dhe rezultate
konkrete në luftën kundër krimit të organizuar
dhe korrupsionit

MAJ
2016

Akti ligjor nënshkruhet në një ceremoni që zakonisht
mbahet në Parlamentin Evropian. Marrin pjesë
përfaqësues të institucioneve të BE-së: Komisioni
Evropian, Këshilli Evropian dhe Parlamenti Evropian
Samiti BE-Ballkani Perëndimor mbahet në dhjetor.
Shpresohet që vendimi mbi liberalizimin e vizave
për Kosovën të prezantohet si një nga rezultatet e
angazhimit të BE-së në rajon

Komiteti për Liritë Qytetare, Drejtësinë dhe
Çështjet e Brendshme i Parlamentit Evropian
(LIBE) votoi rekomandimin e Komisionit Evropian
për liberalizimin e vizave për Kosovën

GUSHT
2018

SHTATOR
2018

Këshilli i Ministrave të BE-së miraton me shumicë
të kualifikuar për liberalizimin e vizave
Ambasadorët e BE-së votojnë me shumicë të
kualifikuar për liberalizimin e vizave

Parlamenti Evropian konfirmoi mandatin
për negociata me Këshillin e BE-së për
liberalizimin e vizave

SHTATOR
2019

Komiteti LIBE votoi sërish për fillimin e
negociatave me Këshillin e BE-së për të
vazhduar me hapat e mbetur për t’u dhënë
kosovarëve hyrjen pa viza në Zonën Shengen

TETOR
2022

→ Komisioni Evropian ka prezantuar një
“përditësim teknik mbi udhërrëfyesin për
liberalizimin e vizave për Kosovën”. Komisioni
konfirmon e rekomandomi për liberalizimin e
vizave “mbetet fuqishëm valid”
→ Grupi punues për vizat u takua për herë të parë
më 13 tetor ku studiuan dokumentin e fundit
te KE. Takimi kishte për qëllim që të vërtetohet
nëse ekziston shumica e kualifikuar për të
nisur procedurat relevante legjislative. Grupi
punues takohet sërish në nëntor 2022

2023

Vendimi botohet në gazetën zyrtare, zakonisht një
ose dy ditë pas nënshkrimit. Publikimi përfshin
informacione se kur liberalizimi i vizave hyn në fuqi

Komisioni Evropian konfirmon se Kosova i ka
plotësuar të gjitha kriteret për liberalizimin e
vizave për Kosovën

KORRIK
2018
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Liberalizimi i
vizave hyn
në fuqi (viti 2023)

Parlamenti Evropian voton për liberalizimin e
vizave në njërën nga seancat plenare të radhës
Votimi në LIBE për marrëveshjen e trialogut
Ambasadorët e BE-së miratojnë marrëveshjen e
arritur nga tre institucionet

Ambasadorët e shteteve anëtare të BE-së,
marrin përsipër dosjen e vizave nga grupi
punues dhe japin japin dritën jeshile për
fillimin e të ashtuquajturit “trialog”
me Komisionin Evropian dhe
Parlamentin Evropian

Mbahet “trialogu” ndërmjet Komisionit Evropian,
Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian. Në këtë
dosje, mund të jetë e nevojshme vetëm një takim për të
arritur një marrëveshje pasi pozicionet janë të njohura
dhe nuk është një dokument i komplikuar ligjor
21
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Konkludim:
Pas më shumë se dhjetë vite pritjesh, shpre-

se propozimi për vendimin për liberalizimin

sash, besimit dhe zhgënjimeve të qytetarëve

e vizave është në tërësi i vlefshëm.

të Kosovës procesi i liberalizimit të vizave ka

Komisioni edhe me një përditësim shtesë

hyrë në fazën përfundimtare.

teknik, në tetor të vitit 2022, ka njoftuar në
detaje vendet anëtare se Kosova ka bërë

Pas mbështetjeve të vazhdueshme dhe të

progres edhe pas vitit 2018 kur ishte re-

fuqishme të Parlamentit Evropian dhe Komi-

komanduar liberalizimi i vizave nga ana e

sionit Evropian, diskutimet më në fund kanë

Komisionit.

nisur edhe në Këshillin e BE-së, aty ky procesi
kishte ngelur për vite.

Por, edhe pse nuk ka kundërshtime për këtë
vendim nga vendet anëtare, ka dallim rreth

Në nivelet më të larta të BE-së dhe të vendeve

asaj se kur duhet të ndodhë vendimi dhe kur

anëtare është shprehur mbështetje për vendi-

duhet të hyj në fuqi.

min i cili do të përmbyllte procesin dhe listës
së vendeve qytetarët e të cilave nuk do të kenë

Franca, vend i cili, me apo pa meritë, është

nevojë për viza për të udhëtuar në vendet e

shquar si udhëheqës i skeptikëve në BE ndaj

BE-së, dhe në vendet tjera të zonës Schengen,

liberalizimit të vizave, ka propozuar që hyrja

do ta shtonte edhe Kosovën.

në fuqi të lidhet me vendosjen në përdorim të
plotë të sistemit ETIAS.

Me këtë do të ndërpritet ajo që me të drejtë
qytetarët e Kosovës e kanë konsideruar si

Disa vende e kanë mbështetur por shumica jo.

padrejtësi dhe diskriminim ndaj tyre. Në më

Por këto ishin qëndrimet fillestare dhe tash do

shumë se dhjetë vitet sa zgjat dialogu i vi-

të duhet që Komisioni Evropian, vendet tjera

zave mes BE-së dhe Kosovës shumë shtete,

anëtare dhe autoritetet e Kosovës, të punojnë

jo vetëm evropiane por edhe nga Lindja e

që të sqarohet edhe kjo në mënyrë që të mos

mesme, Amerika Latine dhe Oqeania kanë

bëhet shkas për shtyrje të reja të procesit i

marrë liberalizimin e vizave nga BE-ja, e Koso-

cili, siç pranon tash edhe vet BE, është vonuar

va ka mbetur në pritje.

tepër.

Në BE tashmë ka pajtim se duhet të ndodhë

Pos përmbushjes së kritereve dhe adresimit

liberalizimi, se nuk ka më pengesa serioze,

të shqetësimit të disa vendeve anëtare nga

dhe është krijuar një moment i përshtatshëm.

ana e Kosovës, edhe rrethanat politike i japin
një shtytje BE-se që të mos e vonojë më këtë

Komisioni Evropian ka përsëritur se Kosova

vendim. Kosovarët janë të vetmit në rajon,

vazhdon t’i përmbushë të gjitha kriteret dhe

dhe ndër të paktët në Evropë, që akoma nuk
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gëzojnë liberalizimin e vizave. Prandaj BE

Keqpërdorime ka pasur nga shumë vende të

duhet të bëjë hapin e fundit dhe të merr ven-

rajonit në të kaluarën, sidomos nga Shqipëria.

dimin.

Ka pasur tepër shumë raste të qëndrimeve
ilegale përtej periudhës që lejon hyrja pa viza.

Një sistem teknik elektronik, siç është

Ka pasur edhe numër të madh të kërkesave

ETIAS-i, vënia e të cilit në funksion varet

për azil. Por këto probleme edhe me këto

vetëm nga BE e aspak nga Kosova, nuk duhet

vende BE-a i ka zgjidhur dhe tash trendet janë

të jetë pengesë për këtë vendim.

pozitive. Ka rënë numri i azilkërkuesve ndërsa
riatdhesimi i atyre që kanë marrë vendimin

Vendimi do të ishte në dobi të gjithë qytet-

për tu larguar nga BE ka qenë kryesisht i suk-

arëve të Kosovës, përfshirë edhe serbëve të

sesshëm.

cilët kanë dhe shtetësi të Serbisë. Edhe ata,
sikurse edhe shqiptarët dhe të gjithë banorët

Kosovarët duhet përsëri të informohen se

tjerë të Kosovës, ishin të diskriminuar. Edhe

heqja e vizave nuk do të thotë udhëtim për të

pse kanë shtetësi edhe të Serbisë, për ta

punuar në BE, apo për të kërkuar azil. Dhe të

nuk vlen liberalizimi i vizave për shtetasit e

njihen edhe me pasojat që mund të kenë nëse

Serbisë. Sepse serbët me banim në territor

keqpërdorin liberalizimin. Po ashtu autoritetet

të Kosovës, e që kanë shtetësi të Serbisë,

e Kosovës duhet vazhdimisht të kenë parasysh

pasaportat i marrin në një zyre në Beograd

se BE do e vëzhgojë zbatimin e udhërrëfyesit

dhe me atë dokument nuk mund të hyjnë në

edhe pasi vizat të hiqen, dhe gjithmonë ekzis-

BE pa viza. Kjo, mes tjerash, ka ndikuar që

ton edhe mundësia e suspendimit të liberal-

të ketë shumë veprime ilegale, të adresave të

izimit.

dyfishta dhe fiktive në territorin e Serbisë, për
të mundësuar marrjen e pasaportave për ud-

Vendimi final për liberalizimin e vizave do të

hëtime në BE pa viza.

ishte në dobi të dyanshme, edhe për BE-në
edhe për Kosovën.

Me liberalizimin e vizave BE do të bënte një
shërbim të madh për qytetarët dhe do ta

Marrë parasysh të gjitha të dhënat dhe qën-

zvogëlonte mundësinë e emigrimit ilegalë.

drimet që janë përmendur në këtë punim,
pranvera e vitit 2023 shihet si afat real i hyrjes

Kosova, nga ana e saj, duhet të nis një fushatë

në fuqi të liberalizimit të vizave për qytetarët e

të re të informimit në mënyrë që të mos ketë

Kosovës.

keqpërdorime nga qytetarët kur të ndodhë
liberalizimi.
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