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Suġġett: Petizzjoni 0433/2020, imressqa minn Jose Ortega Ortega, ta' ċittadinanza 
Spanjola, dwar il-miżuri li jirrestrinġu l-moviment liberu ta' persuni waqt il-
konfinament obbligatorju taċ-ċittadini minħabba l-COVID-19

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar id-Digriet Reġju 463/2020, tal-14 ta' Marzu u d-Digriet 
Reġju 465/2020, tas-17 ta' Marzu, li stabbilew miżuri li jillimitaw il-moviment liberu taċ-
ċittadini. Il-petizzjonant jaħseb li sensiela ta' attivitajiet fuq barra mhumiex suxxettibbli għal 
kontaġju attiv jew passiv u jistgħu jitwettqu miċ-ċittadini.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta' Ġunju 2020. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta' Lulju 2020

Diversi gvernijiet tal-UE ħadu miżuri ta' emerġenza biex jindirizzaw il-kriżi tas-saħħa kkawżata 
mit-tifqigħa tal-coronavirus. Il-gvernijiet, fil-kuntest ta' dawn iż-żminijiet straordinarji, fil-
prinċipju jeħtieġ li jkollhom l-għodda meħtieġa biex jaġixxu b'mod rapidu u effettiv biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika taċ-ċittadini tal-UE.

Il-Kummissjoni għamlitha ċara mill-bidu nett li r-rispons għal din il-kriżi jrid jirrispetta 
għalkollox il-prinċipji u l-valuri fundamentali kif stabbiliti fit-Trattati. Il-miżuri ta' emerġenza 
jridu jkunu limitati għal dak li huwa neċessarju, proporzjonat, ristrett b'mod ċar fiż-żmien, u 
konformi ma' salvagwardji minquxa kostituzzjonalment, kif ukoll standards Ewropej u 
internazzjonali. Barra minn hekk, il-gvernijiet jeħtiġilhom jiżguraw li dawn il-miżuri jkunu 
soġġetti għal skrutinju regolari.
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Id-demokrazija Ewropea tiddependi fuq il-fidi u l-fiduċja taċ-ċittadini fit-tħaddim tagħha u fil-
ħila tagħhom li jżommu responsabbli lin-nies u l-istituzzjonijiet li jservuhom. It-trasparenza 
hija essenzjali għal dan, u hija miktuba f'kif jitħaddmu l-Istituzzjonijiet tal-UE.

Il-Kummissjoni qed timmonitorja mill-qrib il-miżuri ta' emerġenza meħuda mill-Istati Membri, 
inkluża Spanja, u l-impatt tagħhom, b'mod partikolari fuq l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
fundamentali, u l-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni qed tissorvelja wkoll l-impatt ta' miżuri bħal 
dawn fuq elezzjonijiet ħielsa u ġusti u fuq dibattitu demokratiku ġust.

B'rigward speċifiku għall-allegat ksur tad-dritt ta' moviment ħieles fi Spanja, huwa osservat li 
skont id-diviżjoni tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, ir-regolamentazzjoni 
tal-ivvjaġġar fi ħdan it-territorju ta' Stat Membru wieħed hija kompetenza tal-Istati Membri. 

Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tapplika għall-Istati 
Membri esklussivament fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Fin-nuqqas ta' 
konnessjoni mal-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex setgħat ġenerali li tintervjeni 
mal-Istati Membri fil-qasam tad-drittijiet fundamentali.

Huwa għaldaqstant il-kompitu tal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet ġudizzjarji tagħhom, li 
jiżguraw li d-drittijiet fundamentali jiġu rispettati u mħarsa b'mod effettiv skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom u l-obbligi internazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem.

Konklużjoni

Billi l-miżuri msemmija fil-petizzjoni jikkonċernaw l-eżerċizzju tal-kompetenza tal-Istati 
Membri, huwa f'idejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali li jiddeterminaw il-legalità tagħhom.

Fil-fażi attwali, meta ċerti miżuri meħuda għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika qed jiġu rilassati 
b'mod gradwali, il-Kummissjoni qed tkompli tissorvelja kif miżuri meħuda fil-kuntest tal-
emerġenza fl-Istati Membri kollha qed jiġu applikati fil-prattika, u x'inhu l-impatt tagħhom fuq 
il-liġi u l-valuri tal-UE.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV I), li waslet fl-20 ta' Mejju 2021

Id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali huma l-valuri li fuqhom huwa bbażat 
il-proġett Ewropew. Barra minn hekk, id-dritt tal-moviment liberu jikkostitwixxi ġebla tax-
xewka ta' dak il-proġett, u huwa minqux fit-Trattati1 u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
UE2. 

Matul is-sena li għaddiet, l-UE u l-Istati Membri tagħha introduċew bosta miżuri ta' emerġenza 
biex jindirizzaw il-kriżi tas-saħħa kkawżata mit-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19 u biex 
itaffu l-impatti soċjali u ekonomiċi relatati. 

Il-gvernijiet, fil-kuntest ta' dawn iż-żminijiet straordinarji, fil-prinċipju jeħtieġ li jkollhom l-
għodda meħtieġa biex jaġixxu b'mod rapidu u effettiv biex jipproteġu s-saħħa pubblika taċ-

1 It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
2 Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, ĠU C 326, 26.10.2012, p. 391–407.
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ċittadini tal-UE. Il-Kummissjoni għamlitha ċara mill-bidu nett li r-rispons għal din il-kriżi jrid 
jirrispetta għalkollox il-prinċipji u l-valuri fundamentali kif stabbiliti fit-Trattati. Il-miżuri ta' 
emerġenza jridu jkunu limitati għal dak li huwa meħtieġ, strettament proporzjonati, ristretti 
b'mod ċar fil-ħin, u f'konformità mas-salvagwardji minquxa kostituzzjonalment, kif ukoll mal-
istandards Ewropej u internazzjonali. Barra minn hekk, il-gvernijiet jeħtiġilhom jiżguraw li 
dawn il-miżuri jkunu soġġetti għal skrutinju regolari. 

Il-Kummissjoni qed timmonitorja mill-qrib il-miżuri ta' emerġenza meħuda mill-Istati Membri, 
inkluż fi Spanja, kif ukoll l-impatt tagħhom, b'mod partikolari fuq l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
fundamentali, u d-dritt tal-UE b'mod aktar ġenerali. Il-Kummissjoni qed tissorvelja wkoll l-
impatt ta' miżuri bħal dawn fuq elezzjonijiet ħielsa u ġusti u fuq dibattitu demokratiku ġust. 
Hija se tkompli timmonitorja l-impatt tal-miżuri restrittivi fuq id-drittijiet taċ-ċittadinanza tal-
UE, elezzjonijiet ħielsa u ġusti u dibattitu demokratiku ġust sakemm jitneħħew dawn il-miżuri, 
kif espress ukoll fir-rapport tal-2020 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE3.

Fir-rigward tar-restrizzjonijiet fit-territorju ta' Spanja, skont it-Trattati li fuqhom hija bbażata l-
Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni hija responsabbli biss biex tissorvelja l-applikazzjoni tad-dritt 
tal-UE, u mhux tad-dritt nazzjonali. 

Rigward l-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali, il-Kummissjoni tfakkar li l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax għal kull sitwazzjoni ta' allegat ksur 
tad-drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta tapplika għall-Istati Membri 
biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-UE. Il-Karta ma tapplikax lil hinn mill-kamp ta' 
applikazzjoni tad-dritt tal-UE.

Rigward ir-restrizzjonijiet lokali ta' moviment fi Spanja minħabba d-dikjarazzjoni tal-Istat ta' 
Allarm, il-liġi tal-UE ma tapplikax għalihom safejn dawk jinvolvu sitwazzjonijiet purament 
interni, li jibqgħu kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali u mhumiex koperti mir-regoli tal-UE 
dwar il-moviment liberu transfruntiera. Meta jirrestrinġu l-moviment fiit-territorju tagħhom 
(mingħajr ma jaġixxu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt tal-UE), huwa kompitu tal-Istati 
Membri – inklużi l-awtoritajiet ġudizzjarji tagħhom – li jiżguraw ir-rispett u l-ħarsien tad-
drittijiet fundamentali skont id-dritt nazzjonali u l-obbligi internazzjonali tagħhom fil-qasam 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk, il-Kummissjoni mhijiex kompetenti biex tintervjeni f'dan 
ir-rigward. 

Fl-istess ħin, filwaqt li l-miżuri jista' jkollhom impatt fuq ir-regoli tal-UE dwar il-moviment 
liberu transfruntiera, u jirrestrinġu l-moviment ta' persuni li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
ta' dawk ir-regoli, dawn m'għandhomx imorru lil hinn minn dak li huwa strettament neċessarju 
għas-salvagwardja tas-saħħa pubblika, u għandhom ikunu proporzjonati u nondiskriminatorji4.

Il-pandemija tal-COVID-19 hija sfida bla preċedent, b'impatti estensivi mhux biss fuq is-saħħa 
pubblika iżda wkoll fuq il-ħajja ekonomika u soċjali tagħna. Il-Kummissjoni qed tkompli 
taħdem mill-qrib mal-Istati Membri biex tiżgura viġilanza kontinwa u azzjoni kkoordinata 
b'rispons għall-kriżi tal-COVID-19.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0730&qid=1610532890625 
4 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1475 tat-13 ta' Ottubru 2020 dwar approċċ 
ikkoordinat għar-restrizzjoni tal-moviment liberu b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 
(ĠU L 337, 14.10.2020, p. 3).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0730&qid=1610532890625
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Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tkompli timmonitorja mill-qrib l-iżviluppi fl-Istati Membri kollha, inkluża 
Spanja, fir-rigward tal-miżuri ta' emerġenza stabbiliti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19. 

Il-Kummissjoni se tibqa' attenta ħafna dwar kif il-miżuri ta' emerġenza li jaffettwaw l-istat tad-
dritt, id-drittijiet fundamentali u l-valuri demokratiċi qed jitneħħew gradwalment fl-Istati 
Membri.

Fl-istess ħin, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li s-saħħa taċ-ċittadini tagħna tibqa' ta' importanza 
ewlenija u hija dritt fundamentali fiha nnifisha. Il-pandemija tal-COVID-19 qed toħloq 
theddida bla preċedent għall-pajjiżi madwar id-dinja.


