
937561.ET PE 512.200

Kirjalikult vastatav küsimus E-005897/2013
komisjonile
Kodukorra artikkel 117
Mário David (PPE), Alexandra Thein (ALDE), Burkhard Balz (PPE), Oldřich Vlasák (ECR), Filip 
Kaczmarek (PPE), Salvador Sedó i Alabart (PPE), Nuno Teixeira (PPE), Roberta Metsola (PPE), 
Ivo Vajgl (ALDE), Lara Comi (PPE), Inese Vaidere (PPE), Rolandas Paksas (EFD), Libor Rouček 
(S&D), Paul Rübig (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Marc Tarabella (S&D), Tunne Kelam (PPE), 
Antonio Cancian (PPE), Angelika Niebler (PPE), Ismail Ertug (S&D), Emilio Menéndez del Valle 
(S&D), Krzysztof Lisek (PPE), Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), Paulo 
Rangel (PPE), Michael Gahler (PPE), David Casa (PPE), Jacek Protasiewicz (PPE), Eduard 
Kukan (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE), Diogo Feio (PPE), Cristian Dan Preda (PPE), 
Antonio López-Istúriz White (PPE), Charles Tannock (ECR) ja Anne Delvaux (PPE)

Teema: Araabia Ühendemiraatide lisamine riikide nimekirja, mille kodanikud võivad siseneda 
Schengeni alale ilma viisata

Araabia Ühendemiraatide (AÜE) kodanikele viisavaba sissepääsu kindlustamine Schengeni alale on 
esmatähtis ülesanne ning ELi ja AÜE vaheliste eriliste suhete loomulik areng. See oleks saavutatav, 
kui AÜE lisatakse komisjoni viimasesse 2012. aasta novembri ettepanekusse loetelu kohta riikidest, 
mille kodanikud võivad Schengeni alale viisavabalt siseneda (nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001 II 
lisa).

AÜE ja EL jagavad tähtsaid poliitilisi ja julgeolekualaseid huve, lisaks hinnatakse AÜE ning ELi ja ELi 
mittekuuluvate Schengeni ala riikide vaheliste kaubandustehingute ja investeeringute väärtuseks 50 
miljardit eurot.

2012. aastal külastas Araabia Ühendemiraate 1 640 000 ELi kodanikku. Kehtivasse Euroopa riikide 
nimekirja, mille kodanikele väljastatakse AÜE viisa riiki saabumisel, lisatakse veel 12 ELi liikmesriiki. 
Samuti on lõppemas läbirääkimised AÜE kodanike vabastamiseks viisakohustusest Ühendkuningriigi 
külastamisel alates käesoleva aasta lõpust. 

AÜE lisamiseks määruse II lisas olevasse nimekirja on kindlad, positiivsed ja objektiivsed 
argumendid: sellega ei kaasneks immigratsiooni- või julgeolekualaseid probleeme, sest siiani ei ole 
ühelegi AÜE passi omanikule keeldutud Schengeni viisat andmast ning ühtegi neist ei ole kinni 
peetud immigratsiooni- või julgeolekuprobleemide tõttu (AÜE pass vastab nõutavatele tehnilistele 
standarditele ning passiomanikke on kokku alla ühe miljoni). Üldiselt on teada, et AÜE kodanikud 
külastavad Schengeni ala peamiselt ärilistel põhjustel, luksusliku meelelahutuse, (era-) 
meditsiiniteenuste või õppimise/hariduse (täielikult rahastatud ja mitte ELi vahenditest) eesmärkidel.

Selles piirkonnas on ainult üks riik (Iisrael) Schengeni viisakohustusest vabastatud ja nimekirjas 
leidub vaid kaks teist islamiriiki (Brunei ja Malaisia). Isegi kui AÜE üle hinnatakse tema enda 
saavutuste põhjal, võib ELi poliitiline sõnum tohutut mõju avaldada. Euroopa Parlamendis leiab see 
meede kindlasti laia toetust.

Arvestades, et AÜE täidab kõiki II lisa staatuse saavutamiseks asjakohaseid ja kohaldatavaid 
kriteeriumeid, leiame me, et on aeg tegutseda. Kuidas hindab komisjon AÜE lisamist praegu 
läbivaadatavasse nimekirja riikidest, mille kodanikud võivad sisenda Schengeni alale ilma viisata?


