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Subiect: Petiția nr. 0509/2020, adresată de Eduard Louis Joanna Van Looveren, de 
cetățenie belgiană, privind împiedicarea liberei circulații a persoanelor în UE 
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1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de părere că drepturile cetățenilor sunt încălcate de situația de urgență și de 
măsurile de izolare emise de guverne în contextul COVID-19. El se referă, în special, la 
dreptul la liberă circulație, în legătură cu care consideră că restricțiile sunt abuzive, și afirmă 
că comunicarea dintre autorități și cetățeni este netransparentă, drept pentru care cetățenii simt 
că nu sunt protejați și că nu li se răspunde la întrebări. Petiționarul se adresează Parlamentului 
European din toate aceste motive și afirmă că cetățenii nu sprijină aceste măsuri de urgență, 
aplicate prin amenzi.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Pandemia de COVID-19 a provocat o urgență sanitară fără precedent în toate statele europene 
și în lumea întreagă. Absența unui tratament eficient sau a unui vaccin, combinată cu o creștere 
exponențială a infecțiilor în Europa din februarie 2020, a determinat multe state membre să 
aplice măsuri de reducere a riscului de răspândire bolii în comunitate, inclusiv izolarea și 
distanțarea fizică. În cazul multor state membre, printre aceste măsuri s-au numărat restricțiile 
privind libera circulație cu scopul de a proteja sănătatea publică. 

Libertatea de circulație a cetățenilor UE poate fi restricționată în temeiul capitolului VI din 
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Directiva 2004/38/CE1. Cu toate acestea, de la începutul crizei, Comisia a subliniat că este 
necesar ca statele membre să respecte garanțiile prevăzute în directivă, în special principiile 
proporționalității și nediscriminării.

În ultimele luni, Comisia și statele membre au aprofundat coordonarea, acțiunea comună și 
schimbul de informații. Acest lucru a contribuit la atenuarea impactului acestor restricții, 
permițând restabilirea funcționării pieței unice, în special în ceea ce privește furnizarea de 
bunuri și servicii esențiale în întreaga Europă și libera circulație pentru călătoriile 
transfrontaliere esențiale. Aceste prime măsuri au vizat atingerea unui echilibru între obiectivul 
de a întârzia răspândirea epidemiei, de a reduce riscul unei presiuni excesive asupra sistemelor 
de sănătate, pe de o parte, și necesitatea de a limita efectele negative asupra liberei circulații a 
persoanelor, bunurilor și serviciilor, pe de altă parte.

La 13 octombrie 2020, Consiliul a adoptat, pe baza unei propuneri a Comisiei, Recomandarea 
(UE) 2020/1475 a Consiliului2 privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații 
ca răspuns la pandemia de COVID-19. Recomandarea urmărește să asigure o abordare bine 
coordonată, previzibilă și transparentă a adoptării de restricții de călătorie pentru a preveni 
răspândirea virusului, a proteja sănătatea cetățenilor, precum și a menține libera circulație în 
UE, în condiții de siguranță.

În recomandare, statele membre au convenit asupra a patru domenii cheie pentru coordonare: 
a) criterii comune atunci când se preconizează restricționarea liberei circulații ca răspuns la 
pandemia de coronavirus, b) o hartă comună, publicată de Centrul European de Prevenire și 
Control al Bolilor (ECDC), care arată nivelurile de risc din regiunile Europei, folosind un sistem 
de tip semafor, c) o abordare comună privind călătorii care sosesc din zone de risc, precum și 
d) informații clare și oportune pentru public în legătură cu eventualele restricții.

În ultimele săptămâni s-a înregistrat o creștere alarmantă a ratei de infectare cu COVID-19 în 
întreaga Europă. La 28 octombrie 2020, înainte de reuniunea de coordonare privind 
coronavirusul a liderilor europeni, Comisia a anunțat măsuri suplimentare pentru a contribui la 
limitarea răspândirii virusului, salvarea de vieți omenești și mărirea rezilienței pieței interne. 

Comisia continuă să depună eforturi pentru a se asigura că deplasările în Europa sunt sigure, 
atât pentru călători, cât și pentru concetățenii lor și invită statele membre să pună în aplicare pe 
deplin Recomandarea Consiliului privind o abordare comună și coordonată a restricțiilor 
privind libera circulație. Măsurile rămase privind controlul la frontierele interne în contextul 
COVID-19 ar trebui să fie, de asemenea, ridicate.

De asemenea, Comisia subliniază în continuare că ridicarea restricțiilor de călătorie trebuie să 
respecte principiile nediscriminării și proporționalității. Eventualele restricții ar trebui să se 
bazeze numai pe considerente de sănătate publică, nu pe naționalitate.

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (Text cu relevanță 
pentru SEE), JO L 158, 30.4.2004, pp. 77–123.
2 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 (text cu relevanță pentru SEE), JO L 337, 
14.10.2020, p. 3-9.
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Concluzie

Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a reveni cât mai curând posibil la 
libera circulație nerestricționată, fără frontiere, a persoanelor, bunurilor și serviciilor în UE.


