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Немачка је у четвртак одбацила позиве Европске уније (ЕУ) на забрану туристичких виза
за руске држављане, наводећи да санкције не би требало да нашкоде недужним
људима. Истовремено, Влада Естоније је одлучила да забрани улазак држављанима
Руске Федерације са важец́им шенген визама које је издала Естонија. Забрана ће
ступити на снагу за недељу дана.

  

  

„Овај рат је Путинов рат“, рекао је немачки канцелар Олаф Шолц на конференцији за
новинаре у Берлину, додајући да би санкције требало да буду усмерене против руског
председника Владимира Путина и оних који подржавају рат у Украјини.

  

„Усвојили смо оштре, конкретне санкције против многих руских званичника, олигарха и
моћних група у Русији и свакако ћемо наставити да предузимамо даље кораке. Али ако
сада те мере проширимо на све, укључујући потпуно невине људе, онда би то смањило
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ефикасност ових санкција“, рекао је он.

  

Раније ове недеље су Финска и Естонија позвале остале чланице ЕУ да престану да
издају туристичке визе грађане Русије, као одговор на руски рат против Украјине.
Естонија је данас саопштила да ће забранити улазак у земљу држављанима Русије који
имају важеће визе.

  

„Посета Европи је привилегија, а не људско право“, објавила је у уторак на Титеру
естонска премијерка Каја Калас наводећи да је сада „време да се прекине с туризмом из
Русије“.

  

Естонија забрањује улазак Русима са важећим визама

  

Влада Естоније одлучила је да забрани улазак држављанима Руске Федерације са
важец́им шенген визама које је издала Естонија. Забрана ће ступити на снагу за недељу
дана.

  

„Ова санкција значи да ц́е визе остати важец́е, али ц́е власници виза бити
санкционисани приликом уласка у Естонију, нец́е им бити дозвољен улазак у Естонију“,
рекао је министар спољних послова Урмас Реинсалу (Исамаа) на владиној конференцији
за новинаре.

  

Реинсалу је рекао да постоје изузеци од забране, а они се односе на запослене у руској
амбасади и чланове њихових породица, особе које су директно укључене у превоз робе
и путника, лица која имају право на слободно кретање по закону Европске уније или чији
је долазак у Естонији неопходан из хуманитарних разлога или који посец́ују рођака или
супружника естонског држављанина који живи у Естонији или особу са дуготрајном
дозволом боравка у Естонији, или која има заједничку децу са позиваоцем.

  

Ова одлука се не тиче грађана Руске Федерације на основу шенгенских виза које издају
трец́е земље Европске уније, иако ц́е се, према Реинсалуу, и о овом питању
расправљати у влади.
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„Договорили смо се да ц́е Министарство спољних послова и унутрашњих послова
припремити своје могуц́е предлоге за следец́у недељу, у вези са питањем како је могуц́е
затворити границу Естоније и оним држављанима Руске Федерације који имају
шенгенску визу која има није издата у Естонији“, рекао је Реинсалу.

  

Он је нагласио да се ограничења која ц́е важити за недељу дана не тичу оних
држављана Руске Федерације чија је домовина Естонија или који су стални становници
Естоније.
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