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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 457/2020 af Frank Wierigs, tysk statsborger, om 
menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder i Spanien (under covid-
19-pandemien)

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at han er fast bosiddende i Spanien. Han hævder, at regeringens 
indførelse af undtagelsestilstand krænker borgernes grundlæggende rettigheder. Han 
kritiserer, at der her er tale om ekstremt høje bøder og en uforholdsmæssig adfærd fra politiets 
side, men først og fremmest de ugelange udgangsforbud for borgerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder er grundlæggende værdier for det 
europæiske projekt. 

I de seneste måneder har flere regeringer truffet nødforanstaltninger for at imødegå den 
sundhedskrise, som coronavirusudbruddet har forårsaget. 

Kommissionen har fra starten gjort det klart, at reaktionen på denne krise fuldt ud skal 
overholde de grundlæggende principper og værdier i traktaterne. Nødforanstaltninger skal 
begrænses til, hvad der er nødvendigt, strengt forholdsmæssigt, klart begrænset i tid og i 
overensstemmelse med de forfatningsmæssigt fastlagte garantier samt europæiske og 
internationale standarder. Regeringerne skal desuden sikre, at sådanne foranstaltninger 
underkastes regelmæssig kontrol under fuld overholdelse af principperne for demokratisk 
kontrol. 
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Kommissionen overvåger nøje de nødforanstaltninger, der træffes i alle medlemsstater, 
herunder i Spanien, og deres indvirkning, navnlig på retsstatsprincippet, de grundlæggende 
rettigheder og EU-retten i bredere forstand. 

For så vidt angår den påståede krænkelse af retten til at bevæge sig frit inden for sit eget land 
og forsamlingsfriheden minder Kommissionen om, at Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder ifølge chartrets artikel 51, stk. 1, kun finder anvendelse på 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. 

De regler, der begrænser egne statsborgeres bevægelighed inden for medlemsstaternes område, 
henhører under medlemsstaternes kompetence. Det påhviler derfor medlemsstaterne, herunder 
deres judicielle myndigheder, at sikre, at de grundlæggende rettigheder rent faktisk respekteres 
og beskyttes i overensstemmelse med landets nationale lovgivning og forfatning samt dets 
internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet. 

Begrænsninger i den frie bevægelighed for personer inden for EU kan begrundes i hensynet til 
folkesundheden, forudsat at de er i overensstemmelse med garantierne i EU-retten. 
Kommissionen har løbende understreget, at sådanne restriktioner udelukkende bør baseres på 
folkesundhedshensyn og bør udformes på en forholdsmæssig og ikkediskriminerende måde. 
For at sikre en velkoordineret, forudsigelig og gennemsigtig tilgang til de restriktioner, som 
medlemsstaterne har indført, fremsatte Kommissionen den 4. september 2020 et forslag til 
Rådets henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som 
reaktion på covid-19-pandemien1. 

Det samme gælder definitionen og anvendelsen af reglerne for udøvelse af retten til 
forsamlingsfrihed og deltagelse i eller afholdelse af offentlige demonstrationer.

I sådanne tilfælde påhviler det medlemsstaterne, herunder deres judicielle myndigheder, at 
sikre, at de grundlæggende rettigheder rent faktisk respekteres og beskyttes i overensstemmelse 
med landets nationale lovgivning og forfatning samt dets internationale forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet. 

Konklusion

Kommissionen vil fortsætte med at overvåge udviklingen i alle medlemsstater, indtil alle 
nødforanstaltninger er ophævet. 

Kommissionen vil fortsat være meget opmærksom på, hvordan nødforanstaltninger, der 
påvirker retsstatsprincippet, de grundlæggende rettigheder og de demokratiske værdier, 
udfases i medlemsstaterne. 

1 COM(2020)0499.


