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A data de 24/03/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 378 041 arreu del món amb 

16 365 morts, d’aquests casos confirmats 267 840 s’han produït els darrers 15 dies. 

A data 23 de març la Comissió Europea ha publicat una sèrie d’orientacions pràctiques per tal d’aplicar les 

seves Directrius sobre mesures de gestió de fronteres, amb la finalitat de mantenir el transport en moviment 

per la UE durant la pandèmia actual. Per a garantir que les cadenes de subministrament siguin funcionant, es 

demana als Estats membres que designin immediatament com a “carrils verds” tots els passos fronterers 

interns pertinents de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T). Els carrils verds hauran d’estar oberts a tots 

els vehicles de mercaderies, independentment dels productes que transportin.  

Passos fronterers amb carrils verds 

En els carrils verds, els procediments s’han de reduir i simplificar fins al mínim necessari. Els controls i 

inspeccions s’hauran de realitzar dins el vehicle i només se’ls demanarà el document d’identitat, el permís de 

conducció i, si escau, una carta de l’ocupador. S’hauran d’acceptar la presentació de documents en format 

electrònic. 

Cooperació reforçada entre els Estats membres de la UE i tercers països 

La Comissió ha establerts una xarxa de punts de contacte nacionals i una plataforma per tal de facilitar sobre 

les mesures de transport adoptades pels Estats membres en resposta al coronavirus. Els punts de contacte 

nacionals hauran de donar suport al funcionament eficaç dels passos fronterers amb carril verd. Es convida 

als tercers països a col·laborar estretament amb aquesta xarxa per a garantir la circulació de mercaderies en 

totes les direccions.  

Aplicació de les normes per als treballadors del transport 

La Comissió recomana als Estats membres que prenguin mesures per garantir la lliure circulació dels 

treballadors que participen en el transport internacional, sigui quin sigui el mitjà de transport.  

A data de 23 de març, el Consell de la UE ha pres mesures per tal de garantir la continuïtat de la seva feina 

durant les circumstàncies actuals excepcionals causades per la pandèmia del COVID-19. Han acordat la 

derogació temporal de les seves Normes de Procediment per tal de facilitar la presa de decisions del 

procediment escrit. Aquesta derogació permet als ambaixadors de la UE decidir utilitzar el procediment 

escrit d’acord amb la norma de votació aplicable per a l’adopció del mateix acte. Això significa que ja no 

s’aplica el requisit existent d’utilitzar el procediment escrit per la unanimitat de totes les decisions. Aquest 

acord tindrà vigència per un mes i es podrà renovar si es justifica amb la continuació de les circumstàncies 

excepcionals actuals. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_510
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/23/covid-19-council-takes-steps-to-ensure-institutional-continuity/

