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Subiect: Petiția nr. 0433/2020, adresată de Jose Ortega Ortega, de cetățenie spaniolă, 
împotriva măsurilor de restricționare a liberei circulații a persoanelor în 
timpul izolării obligatorii a cetățenilor din cauza COVID-19

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă Decretul regal 463/2020 din 14 martie și Decretul regal 465/2020 din 
17 martie, care instituie măsuri de limitare a liberei circulații a cetățenilor. Petiționarul 
consideră că o serie de activități în aer liber nu constituie un risc de contagiune activă sau pasivă 
și că pot fi practicate de cetățeni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iulie 2020

Multe guverne ale UE au luat măsuri de urgență ca răspuns la criza sanitară cauzată de epidemia 
de coronavirus. În această perioadă extraordinară, guvernele trebuie, în principiu, să dispună de 
instrumentele necesare pentru a acționa rapid și eficient pentru a proteja sănătatea publică a 
cetățenilor UE.

Comisia a precizat încă de la început că răspunsul la această criză trebuie să respecte pe deplin 
principiile și valorile fundamentale prevăzute în tratate. Măsurile de urgență trebuie să se 
limiteze la ceea ce este necesar și să fie proporționale, limitate clar în timp și în conformitate 
cu garanțiile consacrate prin constituție, precum și cu standardele europene și internaționale. În 
plus, guvernele trebuie să se asigure că utilitatea acestor măsuri este verificată periodic.

Democrația europeană depinde de încrederea cetățenilor în buna funcționare a acesteia și de 
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capacitatea lor de a trage la răspundere persoanele și instituțiile care le servesc interesele. 
Transparența este esențială în acest sens și este parte integrantă a modului de funcționare a 
instituțiilor UE.

Comisia monitorizează riguros măsurile de urgență luate de statele membre, inclusiv Spania, și 
impactul lor, în special asupra statului de drept, drepturilor fundamentale și legislației UE. 
Comisia monitorizează, de asemenea, impactul acestor măsuri asupra alegerilor libere și corecte 
și asupra unei dezbateri democratice echitabile.

Cu referire precisă la presupusa încălcare a dreptului de a circula liber în Spania, trebuie precizat 
că, astfel cum sunt împărțite competențele între Uniune și statele sale membre, reglementarea 
deplasărilor pe teritoriul unui singur stat membru este de competența statelor membre. 

În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale, carta se aplică 
statelor membre numai atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii Europene. În absența unei 
legături cu legislația Uniunii, Comisia nu are competențe generale pentru a interveni în statele 
membre în domeniul drepturilor fundamentale.

Astfel, statele membre, inclusiv autoritățile lor judiciare, sunt cele care trebuie să se asigure că 
drepturile fundamentale sunt respectate și protejate efectiv, în conformitate cu legislația lor 
națională și cu obligațiile lor internaționale în domeniul drepturilor omului.

Concluzie

Deoarece măsurile menționate în petiție intră în competența statelor membre, legalitatea lor 
trebuie stabilită de autoritățile judiciare naționale.

În faza actuală, în care anumite măsuri luate pentru protecția sănătății publice sunt treptat 
relaxate, Comisia continuă să monitorizeze modul în care sunt aplicate în practică măsurile 
luate în contextul situației de urgență în toate statele membre și care este impactul lor asupra 
legislației și valorilor UE.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 20 mai 2021

Democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt valori fundamentale ale proiectului 
european. În plus, dreptul la liberă circulație constituie o piatră de temelie a acestui proiect și 
este consacrat în tratate1 și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene2. 

În ultimul an, UE și statele membre au introdus numeroase măsuri de urgență pentru a face față 
crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19 și pentru a atenua impactul social și 
economic aferent. 

În această perioadă extraordinară, guvernele trebuie, în principiu, să dispună de instrumentele 
necesare pentru a acționa rapid și eficient pentru a proteja sănătatea publică a cetățenilor UE. 
Comisia a precizat încă de la început că răspunsul la această criză trebuie să respecte pe deplin 

1 Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
2 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, JO C 326, 26.10.2012, pp. 391–407.
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principiile și valorile fundamentale prevăzute în tratate. Măsurile de urgență trebuie să se 
limiteze la ceea ce este necesar și să fie strict proporționale, limitate clar în timp și în 
concordanță cu garanțiile consacrate prin constituție, precum și cu standardele europene și 
internaționale. În plus, guvernele trebuie să se asigure că astfel de măsuri fac obiectul unui 
control regulat. 

Comisia monitorizează îndeaproape măsurile de urgență luate de statele membre, inclusiv în 
Spania, precum și impactul acestora, în special în ceea ce privește statul de drept, drepturile 
fundamentale și legislația UE în general. Comisia monitorizează, de asemenea, impactul acestor 
măsuri asupra alegerilor libere și corecte și asupra unei dezbateri democratice echitabile. 
Comisia va continua să monitorizeze impactul măsurilor restrictive asupra drepturilor aferente 
cetățeniei UE, asupra alegerilor libere și corecte și asupra unei dezbateri democratice corecte 
până la ridicarea acestor măsuri, astfel/după cum se menționează și în Raportul privind cetățenia 
UE din 20203.

Cât despre restricțiile de pe teritoriul Spaniei, în temeiul tratatelor care stau la baza Uniunii 
Europene, Comisia are doar responsabilitatea de a supraveghea aplicarea dreptului UE, nu și a 
legislației naționale. 

Cât privește presupusa încălcare a drepturilor fundamentale, Comisia reamintește că Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu se aplică în orice situație în care se presupune 
că au fost încălcate drepturile fundamentale. În conformitate cu articolul 51 alineatul (1), carta 
li se aplică statelor membre numai atunci când pun în aplicare legislația UE. Carta nu se aplică 
în afara domeniului de aplicare a legislației UE.

În ceea ce privește restricțiile locale de deplasare în Spania ca urmare a declarării stării de 
alarmă, dreptul UE nu li s-ar aplica în măsura în care acestea se referă la situații pur interne, 
care rămân o chestiune de competență națională și nu sunt reglementate de normele UE privind 
libera circulație transfrontalieră. Atunci când restricționează libertatea de mișcare pe teritoriile 
lor (fără a acționa în domeniul de aplicare a legislației UE), statele membre, inclusiv autoritățile 
lor judiciare, sunt cele care trebuie vegheze ca drepturile fundamentale să fie respectate și 
protejate efectiv în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale care le 
revin în materie de drepturi ale omului. Prin urmare, Comisia nu are competența de a interveni 
în această privință. 

În același timp, dacă măsurile pot avea un impact asupra normelor UE privind libera circulație 
transfrontalieră, restricționând circulația persoanelor care intră în domeniul de aplicare al 
acestor norme, ele nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru a proteja 
sănătatea publică, să fie proporționale și nediscriminatorii4.

Pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare fără precedent, care are efecte profunde nu 
numai asupra sănătății publice, ci și asupra vieții noastre economice și sociale. Comisia 
continuă să colaboreze îndeaproape cu statele membre pentru a asigura o vigilență continuă și 
acțiuni coordonate ca răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1610532890625&uri=CELEX%3A52020DC0730 
4 Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului din 13 octombrie 2020 privind o abordare coordonată a 
restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19, JO L 337, 14.10.2020, p. 3.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1610532890625&uri=CELEX%3A52020DC0730
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Concluzie

Comisia va continua să monitorizeze cu atenție evoluțiile din toate statele membre, inclusiv din 
Spania, în ceea ce privește măsurile de urgență impuse ca răspuns la pandemia de COVID-19. 

Comisia va rămâne extrem de vigilentă față de modul în care sunt eliminate treptat în statele 
membre măsurile de urgență care afectează statul de drept, drepturile fundamentale și valorile 
democratice.

În același timp, Comisia recunoaște că sănătatea cetățenilor noștri rămâne primordială și este 
un drept fundamental în sine. Pandemia de COVID-19 reprezintă o amenințare fără precedent 
pentru țările din întreaga lume.


