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Çka është
liberalizimi i vizave:
Liberalizimi i vizave do të thotë lëvizje e lirë në zonën Schengen.
Përmes liberalizimit mund të udhëtoni pa vizë vetëm deri në 90 ditë (çdo
gjashtë muaj) në ndonjërin nga shtetet e zonës Schengen.
Zona Schengen përfshinë: Austrinë, Belgjikën, Republikën Çeke,
Danimarkën, Estoninë, Finlandën, Francën, Gjermaninë, Greqinë,
Hungarinë, Islandën, Italinë, Letoninë, Litenshtajnin, Lituaninë,
Luksemburgun, Maltën, Holandën, Norvegjinë, Poloninë, Portugalinë,
Sllovakinë, Slloveninë, Spanjën, Suedinë dhe Zvicrën.
Me liberalizim të drejtën për të udhëtuar pa viza do ta kenë të gjithë
qytetarët e vendit që posedojnë pasaporta biometrike të Republikës së
Kosovës.
Përmes liberalizimit ju mund të bëni vizita të ndryshme si ato: turistike,
familjare etj.
Gjatë udhëtimit duhet të keni me vete dokumente që dëshmojnë
gjendjen tuaj ﬁnanciare (dëshmi se keni mjete të mjaftueshme për të
mbuluar qëndrimin në shtetin përkatës), vendin ku do të qëndroni, arsyet
e vizitës dhe sigurimin shëndetësor.
Me liberalizim do të kurseni kohë dhe para duke shmangur terminet
dhe pagesat për vizë.
Nëse dëshironi të vijoni trajnime, kurse afatshkurta që nuk
kërkojnë qëndrim më të gjatë se 90 ditë, atëherë mund të
përﬁtoni nga procesi i liberalizimit të vizave pa pasur nevojë
për leje qëndrimi që lëshohet nga autoriteti i shtetit rezident.
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Çka nuk është
liberalizimi i vizave:
Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk mundëson punësim apo ndonjë
veprimtari ekonomike në shtetet e zonës Schengen.
Heqja e vizave nuk ju jep të drejtë të kërkoni azil në shtetet e zonës
Schengen.
Ju nuk mund t’i tejkaloni në asnjë rast ditët e përcaktuara të qëndrimit në
shtetet përkatëse.
Për të studiuar në një nga shtetet Schengen, atëherë ju duhet leje qëndrimi
që lëshohet nga autoriteti i shtetit rezident që ju mundëson qëndrim më të
gjatë se 90 ditë.
Policia kuﬁtare e shtetit Schengen ka të drejtën t’i mohojë hyrjen çdo
qytetari në rast të dyshimit se do të mund të keqpërdorej liberalizimi i
vizave.
Në rast të shkeljeve eventuale dhe abuzimit të liberalizimit të vizave,
pasojat për individin përfshijnë:
Shqiptim të gjobës në të holla,
Shënim zyrtar në dosjen tuaj ku ﬁguron shkelja dhe
Ndalim të hyrjes në zonën Schengen në të ardhmen.
Ky ndalim zakonisht zgjat deri në 5 vitet në vijim.
Në rast se vërehet një numër i dukshëm i abuzimeve me të drejtën e
udhëtimit pa vizë, atëherë Bashkimi Evropian mund të suspendojë
liberalizimin e vizave për shtetin përkatës.
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