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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0433/2020, ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Jose 
Ortega Ortega, par pasākumiem, kas ierobežo personu brīvu pārvietošanos 
Covid–19 dēļ īstenotās iedzīvotāju obligātās norobežošanas laikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par 14. marta Karalisko dekrētu Nr. 463/2020 un 17. marta 
Karalisko dekrētu Nr. 465/2020, ar ko ieviesti pasākumi, kas ierobežo iedzīvotāju brīvu 
pārvietošanos. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vairākas āra aktivitātes nav pakļautas 
aktīvas vai pasīvas inficēšanās riskam un iedzīvotāji ar tām var nodarboties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 4. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 24. jūlijā.

Daudzas ES valdības veica ārkārtas pasākumus, lai risinātu veselības krīzi, ko izraisīja 
koronavīrusa uzliesmojums. Šajos ārkārtas laikos valdībām principā ir vajadzīgi instrumenti, 
kas vajadzīgi ātrai un efektīvai rīcībai, lai aizsargātu ES iedzīvotāju veselību.

Komisija jau no paša sākuma ir skaidri norādījusi, ka, reaģējot uz šo krīzi, ir pilnībā jāievēro 
Līgumos noteiktie pamatprincipi un vērtības. Ārkārtas pasākumi jāierobežo līdz 
nepieciešamajam apjomam, stingri samērīgam, skaidri ierobežotam laikā un saskaņā ar 
konstitucionāli nostiprinātiem aizsardzības pasākumiem, kā arī Eiropas un starptautiskajiem 
standartiem. Turklāt valdībām ir jānodrošina, ka šādi pasākumi tiek regulāri pārbaudīti.

Eiropas demokrātija ir atkarīga no iedzīvotāju paļāvības un uzticēšanās tam, kā tā darbojas, un 
no viņu spējas saukt pie atbildības cilvēkus un iestādes, kas viņiem kalpo. Šajā nolūkā būtiska 
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nozīme ir pārredzamībai, un tā ir atspoguļota ES iestāžu darbībā.

Komisija cieši uzrauga dalībvalstu, tostarp Spānijas, veiktos ārkārtas pasākumus un to ietekmi, 
jo īpaši uz tiesiskumu, pamattiesībām un ES tiesību aktiem. Komisija arī uzrauga šādu 
pasākumu ietekmi uz brīvām un godīgām vēlēšanām un demokrātiskām debatēm.

Īpaši attiecībā uz iespējamo tiesību brīvi pārvietoties Spānijā pārkāpumu tiek norādīts, ka 
saskaņā ar kompetenču sadalījumu starp Savienību un tās dalībvalstīm ceļošanas regulēšana 
vienas dalībvalsts teritorijā ir dalībvalstu kompetencē. 

 Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu šī harta attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Ja nav saistības ar 
Savienības tiesību aktiem, Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties dalībvalstu pamattiesību 
jomā.

Tādējādi dalībvalstīm, tostarp to tiesu iestādēm, ir jānodrošina efektīva pamattiesību ievērošana 
un aizsardzība saskaņā ar to tiesību aktiem un starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā.

Secinājums

Tā kā lūgumrakstā minētie pasākumi attiecas uz dalībvalsts kompetences īstenošanu, to 
likumība ir jānosaka valsts tiesu iestādēm.

Pašreizējā posmā, kad daži sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi tiek pakāpeniski 
atviegloti, Komisija turpina uzraudzīt, kā ārkārtas situācijā veiktie pasākumi visās dalībvalstīs 
tiek piemēroti praksē un kāda ir to ietekme uz ES tiesību aktiem un vērtībām.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2021. gada 20. maijā.

Demokrātija, tiesiskums un pamattiesības ir vērtības, uz kurām balstīts Eiropas integrācijas 
projekts. Turklāt tiesības brīvi pārvietoties ir šā projekta stūrakmens un ir nostiprinātas 
Līgumos1 un ES Pamattiesību hartā2. 

Pagājušajā gadā ES un tās dalībvalstis ir ieviesušas daudzus ārkārtas pasākumus, lai risinātu 
Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma izraisīto veselības krīzi un mazinātu ar to saistīto sociālo 
un ekonomisko ietekmi. 

Šajos ārkārtas laikos valdībām principā ir vajadzīgi instrumenti, kas vajadzīgi ātrai un efektīvai 
rīcībai, lai aizsargātu ES iedzīvotāju veselību. Komisija jau no paša sākuma ir skaidri norādījusi, 
ka, reaģējot uz šo krīzi, ir pilnībā jāievēro Līgumos noteiktie pamatprincipi un vērtības. 
Ārkārtas pasākumi ir jāveic tikai tādā mērā, kādā tas ir nepieciešams, tiem jābūt stingri 
samērīgiem, skaidri ierobežotiem laikā un jāatbilst konstitucionāli nostiprinātām garantijām, kā 
arī Eiropas un starptautiskajiem standartiem. Turklāt valdībām ir jānodrošina, ka šādi pasākumi 
tiek regulāri kontrolēti. 

Komisija cieši uzrauga dalībvalstu, tostarp Spānijas, veiktos ārkārtas pasākumus, kā arī jo īpaši 

1 Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību.
2 Eiropas Savienības Pamattiesību harta, OV C 326, 26.10.2012., 391.–407. lpp.
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to ietekmi uz tiesiskumu, pamattiesībām un ES tiesībām kopumā. Komisija arī uzrauga šādu 
pasākumu ietekmi uz brīvām un godīgām vēlēšanām un demokrātiskām debatēm. Tā turpinās 
uzraudzīt ierobežojošo pasākumu ietekmi uz ES pilsoņu tiesībām, brīvām un godīgām 
vēlēšanām un taisnīgām demokrātiskām debatēm līdz brīdim, kad šādi pasākumi tiks atcelti, kā 
norādīts arī 2020. gada ziņojumā par ES pilsonību3.

Attiecībā uz ierobežojumiem Spānijas teritorijā saskaņā ar Līgumiem, kas ir Eiropas Savienības 
pamatā, Komisija ir atbildīga tikai par ES tiesību aktu, nevis valsts tiesību aktu piemērošanu. 

Attiecībā uz iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem, Komisija atgādina, ka Eiropas 
Savienības Pamattiesību harta nav piemērojama katrai iespējamu pamattiesību pārkāpumu 
situācijai. Saskaņā ar tās 51. panta 1. punktu Harta tiek piemērota dalībvalstīm tikai tad, ja tās 
īsteno Savienības tiesību aktus. Hartu nepiemēro ārpus ES tiesību aktu darbības jomas.

Attiecībā uz vietējiem pārvietošanās ierobežojumiem, kas saistīti ar paziņojumu par ārkārtas 
situāciju, ES tiesību akti tiem netiek piemēroti, ciktāl tie attiecas tikai uz pilnībā iekšējām 
situācijām, kas joprojām ir valsts kompetencē un uz kurām neattiecas ES noteikumi par brīvu 
pārvietošanos pāri robežām. Ierobežojot pārvietošanos to teritorijās (nerīkojoties ES tiesību 
aktu darbības jomas ietvaros), dalībvalstīm, tostarp to tiesu iestādēm, ir jānodrošina 
pamattiesību faktiska ievērošana un aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā ir dalībvalstu, tostarp to tiesu iestāžu, ziņā. 
Tādējādi Komisija nav kompetenta iejaukties šajā jautājumā. 

Tajā pašā laikā, ciktāl pasākumi var ietekmēt ES noteikumus par brīvu pārvietošanos pāri 
robežām, ierobežojot to personu pārvietošanos, uz kurām attiecas minētie noteikumi, tiem 
nevajadzētu pārsniegt to, kas ir absolūti nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības veselību, tiem 
vajadzētu būt samērīgiem un nediskriminējošiem4.

Covid-19 pandēmija ir vēl nepieredzēts izaicinājums, kam ir tālejoša ietekme ne tikai uz 
sabiedrības veselību, bet arī uz mūsu sabiedrību un ekonomiku. Komisija turpina cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu pastāvīgu modrību un koordinētu rīcību, reaģējot 
uz Covid-19 krīzi.

Secinājums

Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt norises visās dalībvalstīs, tostarp Spānijā, attiecībā uz 
ārkārtas pasākumiem, kas ieviesti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. 

Komisija joprojām ļoti vērīgi uzraudzīs dalībvalstīs ieviesto ārkārtas pasākumu, kas ietekmē 
tiesiskumu, pamattiesības un demokrātiskās vērtības, pakāpenisku atcelšanu.

Tajā pašā laikā Komisija atzīst, ka mūsu iedzīvotāju veselība joprojām ir ārkārtīgi svarīga un 
ka tās pašas par sevi ir pamattiesības. Covid-19 pandēmija rada vēl nepieredzētu apdraudējumu 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0730 
4 Padomes Ieteikums (ES) 2020/1475 (2020. gada 13. oktobris) par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās 
ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju, OV L 337, 14.10.2020., 3. lpp.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0730
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valstīm visā pasaulē.


