
dimarts, 01 de juny de 2021

La Comissió proposa actualitzar abans de l'estiu les
mesures coordinades en matèria de viatges
La Comissió Europea va proposar ahir una actualització
de la Recomanació del Consell [ 

sobre la coordinacióhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02020H1475-20210202 ]
de les restriccions a la lliure circulació a la UE, que es va establir en resposta a la pandèmia de COVID-19.
Donat que la situació epidemiològica està millorant i les campanyes de vacunació s'estan accelerant a tota la
UE, la Comissió proposa que els Estats membres relaxin gradualment les mesures en matèria de viatges,
principalment per als titulars d'un Certificat COVID Digital de la UE [ 

. La Comissió també ha proposat actualitzarhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2593 ]
els criteris comuns per a les zones de risc i introduir un mecanisme de «fre d'emergència» per abordar la
prevalença de noves variants preocupants o d'interès. La proposta també inclou disposicions específiques sobre
els nens per garantir que els membres de la unitat familiar puguin viatjar junts i un període de validesa
normalitzat de les proves.

Didier , comissari de Justícia, va declarar: «En les últimes setmanes hem assistit a una contínuaReynders
tendència a la baixa del nombre d'infeccions, el que demostra l'èxit de les campanyes de vacunació a tota la
UE. Paral·lelament, també estem fomentant possibilitats de prova assequibles i àmpliament disponibles. En
aquest context, els Estats membres estan aixecant lentament les restriccions derivades de la COVID-19, tant a
nivell nacional com pel que fa als viatges. Avui proposem que els Estats membres coordinin aquest aixecament
gradual de les restriccions a la lliure circulació, tenint en compte el nostre nou instrument comú, el Certificat
COVID Digital de la UE. Ara esperem que els Estats membres facin el millor ús possible d'aquest instrument i
de la Recomanació perquè tots puguem circular de nou amb llibertat i seguretat ».

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí [ 
/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/Coronavirus-la-Comision-propone-actualizar-antes-del-verano-las-medidas-coordinadas-en-materia-de-viajes.pdf
]
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