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Actualizare privind punerea în aplicare de către Kosovo
*
 a criteriilor de referință 

rămase din Foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor, astfel cum se prevede în al 

patrulea raport privind progresele înregistrate din 4 mai 2016 

 

                                                 
*
 Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 

(1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.  
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Anexa 1 

Context privind legile referitoare la azil, străini, controlul și supravegherea frontierelor 

de stat 

 

Legea de modificare și completare a Legii nr. 04/L-219 privind cetățenii străini:  

Prezentare pe scurt: această lege este fundamentală pentru guvernanța corespunzătoare a 

migrației în Kosovo. Amendamentele vizează alinierea la cele mai recente directive ale UE 

privind condițiile de intrare, de ședere și de ocupare a unui loc de muncă de către resortisanții 

țărilor terțe, precum și alinierea la Regulamentul privind Sistemul de informații privind vizele 

(Regulamentul VIS) în ceea ce privește schimbul de date privind vizele de scurtă ședere. 

Noua lege privind cetățenii străini asigură o aliniere suplimentară la acquis-ul UE. 

 

Legea de modificare și completare a Legii nr. 04/L-073 privind azilul 

Prezentare pe scurt: această lege este fundamentală pentru guvernanța în materie de migrație 

și în special pentru garantarea unei proceduri eficace privind azilul, în conformitate cu acquis-

ul UE. Amendamentele vizează o aliniere suplimentară a legii privind azilul la acquis-ul 

privind procedurile de azil și condițiile de primire. Noul proiect de lege privind azilul 

transpune parțial următoarele acte ale UE: Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de 

protecție internațională și Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale 

și, de asemenea, a fost verificat în raport cu Directiva 2011/95/UE privind standardele 

referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau 

apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru 

refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la 

conținutul protecției acordate (13 decembrie 2011). Totodată, legea integrează lecțiile învățate 

din experiența anterioară, cum ar fi perioada tranzitorie pe termen scurt de 72 de ore. 

 

                                                            
* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), 

precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo. 
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De asemenea, adunarea a adoptat amendamente la Legea privind controlul și supravegherea 

frontierelor de stat, pentru a alinia și mai mult cadrul juridic la acquis-ul UE, în special la 

Regulamentul 2016/399 și la Codul frontierelor Schengen [Regulamentul (UE) 2016/399]. 

Centrul național pentru gestionarea frontierelor include o unitate comună pentru analiza 

informațiilor, a riscurilor și a amenințărilor, care colectează date și informații de la agențiile 

pentru gestionarea integrată a frontierelor (GIF) (poliție, autorități vamale și agenția 

alimentară și veterinară). Strategia și Planul de acțiune privind gestionarea integrată a 

frontierelor (GIF) pe perioada 2013-2018 sunt aliniate la conceptul din 2006 al UE privind 

GIF. În iulie 2017 a fost aprobat un plan de acțiune revizuit și reevaluat privind GIF. 
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Anexa 2 

Acorduri bilaterale pentru readmisia persoanelor, semnate de guvernul din Kosovo cu 

alte țări 

Kosovo a semnat acorduri de readmisie cu următoarele țări:  

1. Albania – semnat la 3.10.2009;  

2. Franța – semnat la 2.12.2009;  

3. Elveția – semnat la 3.2.2010;  

4. Germania – semnat la 14.4.2010;  

5. Danemarca – semnat la 8.6.2010;  

6. Austria – semnat la 30.9.2010;  

7. Norvegia – semnat la 15.10.2010;  

8. Slovenia – semnat la 10.5.2011;  

9. Benelux (Belgia, Țările de Jos, Luxemburg) – semnat la 12.5.2011;  

10. Republica Cehă – semnat la 24.6.2011;  

11. Muntenegru – semnat la 30.6.2011;  

12. Suedia – semnat la 4.10.2011;  

13. Finlanda – semnat la 29.11.2011;  

14. Ungaria – semnat la 15.5.2012;  

15. Bulgaria – semnat la 19.6.2012;  

16. Malta – semnat la 21.11.2012;  

17. Estonia – semnat la 17.5.2013;  

18. Liechtenstein – semnat la 17.6.2013;  

19. Croația – semnat la 23.7.2013;  

20. Italia – semnat la 15.4.2014;  

21. Turcia – semnat la 15.12.2015;  

22. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – semnat la 4.12.2017.  
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Anexa 3 

Acorduri de cooperare polițienească 

 

• 79 de acorduri de cooperare;  

• 18 țări (a se vedea mai jos) 

 

Dintre care:  

 30 de acorduri în domeniul cooperării polițienești (9 dintre aceste acorduri se referă și 

la domeniul protecției martorilor);  

 9 acorduri operaționale;  

 10 acorduri cu EULEX; și  

 30 de acorduri în domeniul cooperării frontaliere.  

 

 

Acorduri finalizate, care urmează a fi semnate:  

1. Turcia  

2. Estonia  

 

Acorduri inițiate sau reinițiate:  

1. Danemarca 

2. Italia  

3. Belgia 

 

Acorduri de cooperare semnate cu   

1  Austria  11  Muntenegru 

2  Bulgaria  12  Suedia  

3  Regatul Unit  13  Serbia  

4  Franța  14  Slovenia  

5  Finlanda  15  Albania  

6  Germania  16  SUA  

7  Ungaria  17  Turcia  

8  Croația  18  Elveția 

9  Lituania   

10  Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei   
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Acorduri cu organizații internaționale  

1. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) 

2. Acord multilateral pentru instituirea unui grup de experți în vederea combaterii 

traficului ilegal de arme de foc în sud-estul Europei și a reglementării modalității de 

cooperare reciprocă  

3. OLAF  

4. Terrorist Screening Center  

5. CEPOL  
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Anexa 4 

Evoluții recente în lupta împotriva terorismului 

În mai 2016, Zekerija Qazimi, un imam din Ferizaj, suspectat de a fi recrutat numeroși tineri 

kosovari pentru a se alătura organizației ISIS și de a fi incitat la ură, a fost găsit vinovat și 

condamnat la 10 ani de închisoare de către tribunal. 

În septembrie 2016, Procurorul Special al Kosovo i-a pus sub acuzare pe Fuad Ramiqi, liderul 

primului partid politic islamic din Kosovo, împreună cu 4 imami, sub acuzația de răspândire a 

terorii, discurs de incitare la ură și apel la rezistență. 

În noiembrie 2016, poliția din Kosovo a arestat 18 de persoane suspectate de terorism, care se 

presupune că plănuiau atacuri teroriste coordonate în Kosovo, în fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei și în Albania, inclusiv un atac asupra echipei israeliene de fotbal în timpul unui 

meci dintre Albania și Israel. Se consideră că acuzații aparțin unei rețele teroriste balcanice 

mai ample și, pe lângă resortisanți din Kosovo, din acest grup făceau parte persoane din fosta 

Republică iugoslavă a Macedoniei. 

În mai 2017, poliția din Kosovo a desfășurat o operațiune polițienească în cinci regiuni 

diferite, inclusiv în Pristina, Gjilan și Ferizaj, și a arestat patru persoane suspectate de 

pregătirea unor acte teroriste sau a unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale și a 

securității statului Kosovo. 

În mai 2017, Secretariatul Consiliului Național de Securitate a emis o hotărâre privind 

instituirea unui comitet de revizuire a literaturii care se consideră a avea un conținut 

radical/extremist.  

Ca răspuns la situația femeilor și a copiilor returnați din Siria, la începutul anului 2018, 

Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Direcția pentru combaterea terorismului din cadrul 

poliției kosovare și cu Serviciul de Informații din Kosovo, a elaborat un plan pentru situații de 

urgență cu mai multe părți implicate, pentru procesarea și gestionarea acestor femei și copii 

returnați din Siria. 

La începutul anului 2018, a fost aprobată legea privind infrastructura critică. 

În februarie 2018, Ministerul Justiției a adoptat Planul strategic pentru combaterea 

extremismului violent în închisori. Strategia are în vedere crearea unei unități pentru 

gestionarea extremiștilor în închisori (formarea personalului), crearea unei unități pentru 

evaluarea și clasificarea prizonierilor (formarea personalului) și crearea unei unități de 

informații în închisori.  

În lunile martie și aprilie 2018, Secretariatul Consiliului Național de Securitate s-a întâlnit cu 

15 primari din Kosovo, în contextul punerii în aplicare la nivel local a activităților din cadrul 

strategiei privind combaterea extremismului violent.  

În mai 2018, tribunalul din Pristina a condamnat 8 inculpați la o pedeapsă totală de 35 de ani 

și șase luni de închisoare în cazul privind echipa israeliană de fotbal. 
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În mai 2018, Ministerul Justiției, Serviciul de Corecție din Kosovo și Consiliul Islamic din 

Kosovo au semnat un Memorandum de înțelegere privind un program de deradicalizare a 

prizonierilor care sunt acuzați sau condamnați pentru terorism. Douăzeci de imami propuși de 

Comunitatea islamică din Kosovo și aprobați de Serviciul de Informații din Kosovo urmează 

să îi ajute pe musulmanii radicalizați care au fost arestați sau condamnați pentru terorism în 

cursul procesului de deradicalizare.  

 


