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Bruksel, 26 qershor 2010 
 
 

 
 
Presidenca Gjermane e Këshillit/Liberalizimi i Vizave për Kosovën  
 
 
E nderuar Kancelare Dr. Merkel,  
 
 
 
I nderuar Minister Seehofer,  
 
Ne, anëtarët e Parlamentit Evropian po I’u drejtohemi Ju për t’u siguruar që çështja e zgjatur në 
kohë e liberalizimit të vizave me Kosovën do të vendoset në axhendën e Kvshillit gjatë 
Presidencës Gjermane të Këshillit dhe një vendim përfundimtar do të merret në 2020. 
 
Në këtë moment, Kosova është një nga shumë pak vendet e mbetura të Evropës, qytetarët e t 
cilit nuk mund të udhëtojnë lirisht në zonën Scengen pa vizë. Gjithsesi, kjo nuk varet më nga 
Kosovarët. Procesi për arritjen e liberalismit të vizave supozohet të bazohet në kritere objektive, 
të cilat, siç janë njoftuar nga Komisioni Evropian, janë përbushur në Korrik të 2018, ekzaktvsisht 
2 vjet më pare, dhe që nga ai moment vendi po pret vendimin final të Këshillit për t’I dhënë 
liberalizimin e vizave qytetarëve të saj. Katër Presidencat e kaluara nuk e kanë trajtuar këtë 
çështje, por ne kemi shpresë që lidhjet tuaja historike dhe angazhimi përkundrejt fqinjëve tanë 
dhe të Ballkanit Perëndimor do të jenë në funksion të zgjidhjes së këtij problem, ei cili do të ketë 
një impakt të rëndësishëm në jetët e qytetarëve të Kosovës.  
 
Ka pasur disa zëra, të cilat pretendojnë që ne nuk duhet të japim liberalizimin e vizave për 
Kosovën për shkak të problemeve me krimin e organizuar apo aplikimeve të pabaza të azilit për 
Kosovarët. Ka sigurisht probleme në Kosovë, por institucionet e BE-së e kanë bërë të qartë disa 
here që këto probleme nuk mund të jenë një pengesë për mos dhënien e libralizimit. 
 
Kriteret janë përmushur nga Kosova. Ata I kanë bërë detyrat e shtëpisë, tani është rradha jonë 
që të mbajmë premtimin tonë. Ne po humbim besueshmërinë tone kur një vend I tretë bën atë 
që ne i kërkojmë atyre por ata nuk marrin avantazhet që I premtojmë atyre. Si mund t’i kërkojmë 
reforma të tjera vendeve të fqinjësisë tonë, kur ata nuk mund të jenë të sigurtë që mund të 
marrin gjë nga puna e tyre? Integrimi në BE nuk është nevojshmërisht opcioni I vetëm për vendet 
e rajonit. Ku do t’i çojë rruga e tyre përpos se në BE? 
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Parlamenti Evropian e ka ngritur zërin e saj shumë here mbi çështjen e mësipërme: vetëm javën 
e kaluar, kjo çështje është përfhirë në Rezolutën tone dhe ka maxhorancën më të madhe të 
anëtarëve të Parlamentit Evropian. E dime që udhëtimi I lirë është një nga benefitet më të 
rëndësishme të integrimit Evropian dhe ne besojmë që qytetarët e Kosovës duhet të kenë 
mundësinë të hyjnë lehtë në zonën Schengen; jo sepse ata kanë ndonjë të drejtë të veçantë, por 
sepse institucionet e shtetit të tyre bënë atë që I’u kërkua. Ky është shansi juar pvr të përmirësuar 
jetët e tyre dhe të silllni Kosovën më afër BE-së. 
 
Sinqerisht,  
 
Viola von Cramon-Taubadel, Të Gjelbërtit 
 
Asim Ademov, PPE 
 
Alametsa Alviina, Të Gjelbërtit 
 
Rasmus Andresen, Të Gjelbërtit 
 
Damian Boeselager, Të Gjelbërtit 
 
Reinhard Butikofer, Të Gjelbërtit 
 
Anna Cavazzini, Të Gjelbërtit 
 
Ciaran Cuffe, Të Gjelbërtit 
 
Tanja Fajon, S&D 
 
Romeo Franz, Të Gjelbërtit 
 
Klemen Groselj, RENEW 
 
Irena Joveva, RENEW 
 
Rasa Junkneviciene, PPE 
 
Lukasc Kohut, S&D 
 
Andrey Kovatchev, PPE 
 
Andrius Kubilius, PPE 
 
Ilhan Kyuchyuk, RENEW 
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Nobert Lins, PPE 
 
Lukas Mandl, PPE 
 
Erik Marquardt, Të Gjelbërtit 
 
Liudas Mazylis, PPE 
 
Hannah Neumann, Të Gjelbërtit 
 
Andrey Novakov, PPE 
 
Grace O’Sullivan, Të Gjelbërtit 
 
Tonino Puicula, S&D 
 
Charles Puigdemont, NI 
 
Andreas Schieder, S&D 
 
Sven Simon, PPE 
 
Tineke Strik, Të Gjelbërtit 
 
Lorant Vincze, PPE 
 
Bettina Vollath, S&D 
 
Thomas Weitz, Të Gjelbërtit 
 
Rainer Wieland, PPE 
 
 
 
 
 


