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Subiect: Petiția nr. 0444/2020, adresată de Oliver Neitzel, de cetățenie germană, 
privind adăugarea de derogări de la restricțiile de călătorie (în contextul 
pandemiei de COVID-19) pentru cuplurile situate în țări diferite

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că el și partenerul său locuiesc în Germania și Spania și au o casă comună 
în Spania, unde se întâlnesc de obicei o dată la 14 zile. Ei nu s-au văzut de la începutul crizei 
generate de COVID din cauza restricțiilor de călătorie care au fost introduse. El solicită să 
existe aceleași derogări de la restricțiile de călătorie pentru cuplurile din diferite state membre 
ca și pentru navetiști.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

De la începutul pandemiei de COVID-19, statele membre au adoptat diverse măsuri pentru a 
limita răspândirea virusului, dintre care unele au afectat dreptul la liberă circulație al cetățenilor 
UE. Practic, toate statele membre au pus în aplicare restricții de călătorie, însoțite adesea de 
cerințe care le impuneau călătorilor transfrontalieri să rămână în carantină.

Dreptul la liberă circulație poate fi restricționat din motive de sănătate publică. Cu toate acestea, 
astfel de restricții trebuie aplicate cu respectarea limitelor și a principiilor generale impuse de 
dreptul UE, în special a principiilor proporționalității și nediscriminării.

De la începutul crizei, Comisia a colaborat îndeaproape cu statele membre pentru a asigura 
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flexibilitatea necesară pentru cetățenii UE. Deja în liniile directoare adoptate la 16 martie 20201, 
Comisia a afirmat că un stat membru nu trebuie să refuze accesul cetățenilor UE sau al 
resortisanților țărilor terțe care își au reședința pe teritoriul său și trebuie să faciliteze tranzitul 
altor cetățeni și rezidenți ai UE care se întorc acasă.

La 13 mai 2020, Comisia a propus o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea liberei 
circulații și eliminarea controalelor la frontierele interne2. Mesajul principal al Comisiei este 
că, pe măsură ce statele membre reușesc să reducă răspândirea virusului, restricțiile generale 
aplicate liberei circulații ar trebui înlocuite cu măsuri mai specifice. Restricțiile privind 
călătoriile ar trebui să fie eliminate mai întâi în zonele cu o situație epidemiologică comparabilă 
și în care există capacități suficiente în ceea ce privește spitalele, testele, supravegherea și 
capacitățile de urmărire a contacților.

Comisia a subliniat că eliminarea restricțiilor este importantă nu numai pentru a readuce 
economia pe calea unei redresări complete, ci și din considerente sociale și familiale. Multe 
familii au trecut prin perioade lungi de separare pentru a contribui la oprirea răspândirii 
virusului. De multe ori, cetățenii s-au abținut să se întoarcă acasă la familiile lor pentru a-și 
aduce contribuția la criză, fie în spitale, în centre de îngrijire, în sectorul agricol sau în sectorul 
serviciilor. De îndată ce situația epidemiologică a permis acest lucru, a fost necesar ca oamenii 
să poată călători în siguranță pentru a-și revedea familiile.

Multe state membre, inclusiv Germania și Spania, au eliminat deja controalele la frontierele 
interne și restricțiile privind libera circulație pe teritoriul UE, inclusiv cerințele de carantină 
după o călătorie. Comisia încurajează ferm celelalte state membre să finalizeze procesul de 
ridicare a controalelor la frontierele interne și restricțiile privind libera circulație3. 

Concluzie

Petiționarul ar trebui să fie din nou în măsură să circule liber între Germania și Spania. 

1 C(2020) 1753 final.
2 C(2020) 3250 final.
3 COM(2020)0399.


