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Савет ЕУ усвојио је листу земаља чијим држављанима је дозвољено путовање у ЕУ. На
тој листи не налазе ни Србија, ни Црна Гора.

  

  

На листи су: Алжир, Аустралија, Канада, Грузија, Јапан, Мароко, Нови Зеланд, Руанда,
Јужна Кореја, Тајланд, Тунис и Уругвај.

  

У питању су земље које су биле и на првој листи Савета ЕУ која се примењилала од 1.
јула са изузетком Србије и Црне Горе које су уклоњене због погоршња епидемиолошке
ситуације.

  

Када је реч о Кини ту важи правило реципроцитета.
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У Бриселу наводе да ће се листа поново бити ажурирана за две недеље.

  

У Савету ЕУ наводе да треће земље, чијим грађанима је дозвољено путовање у ЕУ,
морају да имају број нових случајева ЦОВИД-19 током последњих 14 дана на 100.000
становника ”близу или испод просека” ЕУ, да имају стабилан или опадајући тренд нових
случајева претходна 14 дана, а у обзир се узима и укупни одговор треће земље на
ЦОВИД-19 укључујући аспекте као што су тестирање, надзор, праћење контаката,
задржавање, лечење и извештавање, као и поузданост информација.

  

За земље које се не налазе на листе од забране путовања изузети су грађани ЕУ и
чланови њихових породица, они са трајним боравишним дозволама у ЕУ и чланови
њихових породица као и путници са доказом о неопходности путоавња.

  

У Бриселу напомињу да препорука Савета ЕУ није правно обавезујући инструмент и да
власти земаља чланица остају одговорне за спровођење садржаја препоруке.

  

Земље чланице могу, али и не морају, да укину ограничења путовања за наведенене
земље, а не би требало да одлуче да укину ограничења путовања за треће земље које
нису на листи пре заједничке координсиане одлуке ЕУ.

  

(Нова С)
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