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Амбасадори земља чланица ЕУ 27 скинули су Србију са листе земља за које је до сада
важила препорука за могућност путовања преко спољних граница Шенгена, на најмање
две недеље, објавио је Танјуг.

  

  

Србија је, заједно са Црном Гором, скинута са листе Савета ЕУ због погоршане
епидемилолошке ситуације у земљи.

  

Уклањање Србије и Црне Горе са списка безбедних земаља предложила је у понедељак
касно увече Немачка, која председава ЕУ, а предлог је подржало неколико земаља,
укључујући Француску, Шпанију и Холандију, рекли су званичници за Ројтерс.

  

Званичници раније су рекли да би Србију и Црну Гору требало уклонити са листе због
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ширења заразе.

  

Мађарска је крајем прошле недеље најавила да од сутра, 15. јула, уводи двонедељни
карантин за путнике из Србије који улазе на територију те земље.

  

Државе ЕУ разматрале су и уклањање Алжира и Марока са листе, али такав предлог
није изнесен. Луксембург и Кипар заложили су се за уврштавање Уједињених Арапских
Емирата на сигурну листу, на основу података које је представила Никозија, али су се
друге земље успротивиле, као и у случају истог предлога за Израел, Либију и Јордан.

  

После уклањања Србији и Црне Горе, на списку ће остати 13 земаља, и то Алжир,
Аустралија, Канада, Кина, Грузија, Јапан, Мароко, Нови Зеланд, Руанда, Јужна Кореја,
Тајланд, Тунис и Уругвај.

  

Европске дипломате су за Ројтерс казале да се уврштавање САД на листу безбедних
земаља није чак ни разматрало, с обзиром на нагли пораст броја случајева заражености
вирусом корона.

  

Када се ради о Кини, која се налази на листи, путовања за кинеске држављане зависиће
од тога да ли ће Пекинг дозволити држављанима земаља ЕУ да путују у ту земљу.

  

(Танјуг, Срна)
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