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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: lūgumraksts Nr. 457/2020, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Frank 
Wierigs, par cilvēktiesībām un pamattiesībām Spānijā (Covid-19 pandēmijas 
kontekstā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa dzīvesvieta ir Spānijā. Viņš apgalvo, ka valdības 
izsludinātais ārkārtas stāvoklis pārkāpj visu iedzīvotāju pamattiesības. Viņš pauž kritiku, ka 
tur tiek uzlikti ļoti lieli naudas sodi, un kritizē policijas nesamērīgu rīcību, bet kā pašu 
galveno — nedēļu ilgus aizliegumus iedzīvotājiem iziet no mājām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 22. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī

Demokrātija, tiesiskums un pamattiesības ir vērtības, uz kurām balstīts Eiropas integrācijas 
projekts. 

Aizvadītajos mēnešos vairākas ES valstu valdības veica ārkārtas pasākumus, lai cīnītos pret 
koronavīrusa uzliesmojuma izraisīto sabiedrības veselības krīzi. 

Komisija jau no paša sākuma ir skaidri uzsvērusi, 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, pilnībā ievērojot 
demokrātiskās varas līdzsvara un atsvara sistēmu. 
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Komisija cieši uzrauga visu dalībvalstu, tostarp Spānijas, veiktos ārkārtas pasākumus un jo īpaši 
to ietekmi uz tiesiskumu, pamattiesībām un ES tiesību aktiem plašākā kontekstā. 

Attiecībā uz tiesību brīvi pārvietoties valstī un pulcēšanās brīvības iespējamo pārkāpumu 
Komisija atgādina, ka Eiropas Savienības Pamattiesību harta saskaņā ar tās 51. panta 1. punktu 
attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. 

Noteikumi par valstspiederīgo pārvietošanās ierobežojumiem dalībvalstu teritorijā ir pašu 
dalībvalstu kompetencē. Dalībvalstīm, tostarp dalībvalstu tiesu iestādēm, ir pienākums 
nodrošināt pamattiesību efektīvu ievērošanu un aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
konstitūciju, kā arī starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā. 

Ierobežojumus attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos ES var pamatot ar sabiedrības veselības 
apsvērumiem, ja tie atbilst ES tiesību aktos noteiktajiem aizsardzības pasākumiem. Komisija 
vienmēr ir uzsvērusi, ka šādi ierobežojumi būtu pamatojami tikai ar sabiedrības veselības 
apsvērumiem un būtu jāizstrādā samērīgi un nediskriminējoši. Lai nodrošinātu labi koordinētu, 
paredzamu un pārredzamu pieeju dalībvalstu ieviestajiem ierobežojumiem, Komisija 
2020. gada 4. septembrī iesniedza priekšlikumu Padomes ieteikumam par koordinētu pieeju 
brīvas pārvietošanās ierobežojumam, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju1. 

Tas pats attiecas uz tāda regulējuma noteikšanu un piemērošanu, kas reglamentē tiesību uz 
pulcēšanās brīvību, kā arī tiesību piedalīties publiskās demonstrācijās vai tās rīkot īstenošanu.

Šādos gadījumos dalībvalstīm, tostarp dalībvalstu tiesu iestādēm, ir pienākums nodrošināt 
pamattiesību efektīvu ievērošanu un aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
konstitūciju, kā arī starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā. 

Secinājums

Komisija turpinās uzraudzīt notikumu virzību visās dalībvalstīs, līdz būs atcelti visi ārkārtas 
pasākumi. 

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

1 COM(2020)0499 final.


