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Ref.: Petiția nr. 1461/2012, adresată de Massimo Tendi, de cetățenie italiană, privind 
discriminarea în Spania a cetățenilor din statele membre ale UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un cetățean italian care locuiește în Spania începând din 2003. În 2007, 
autoritățile spaniole i-au acordat un certificat de ședere permanentă.

Acest document nu este un act de identitate. Din acest motiv, potrivit petiționarului, cetățenii 
UE având domiciliul în Spania se confruntă deseori cu dificultăți administrative și birocratice 
deoarece sunt obligați să își folosească propriile cărți de identitate naționale. De aceea, el 
solicită autorităților locale să emită un document de identitate spaniol pentru cetățenii UE care 
locuiesc în această țară.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Autoritățile spaniole eliberează un certificat de înregistrare pentru cetățenii Uniunii care 
locuiesc pe teritoriul Regatului Spaniei și o carte de rezidență permanentă în cazul cetățenilor 
UE care au locuit în Spania timp mai mult de cinci ani. Totuși, conform legislației spaniole, 
aceste documente nu reprezintă acte de identitate valide. Petiționarul consideră faptul că 
neeliberarea de către autoritățile spaniole a unor documente de identitate valide pentru 
cetățenii Uniunii reprezintă o încălcare a legislației UE.
Petiționarul afirmă că este rezident în Spania din 2003 și că din 2007 este posesorul unei cărți 
de rezidență permanentă. Totuși, aceasta nu reprezintă un act de identitate și nici nu este 
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însoțită de vreun astfel de document. Potrivit petiționarului, obligația de a-și folosi propria 
carte de identitate, eliberată de statul membru de origine, pentru a realiza orice fel de demers 
administrativ, îi cauzează dificultăți birocratice și administrative atât lui, cât și altor cetățeni 
UE rezidenți în Spania.

Observațiile Comisiei

Conform articolului 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE):

„[...] Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia 
Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia.”

Potrivit articolului 21 din TFUE: 

„Orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor 
membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în 
vederea aplicării acestora.”

Directiva 2004/38/CE („Directiva privind libera circulație”) stabilește limitările și condițiile 
aplicabile dreptului la liberă circulație al cetățenilor Uniunii.

Pentru a le permite cetățenilor Uniunii să părăsească statul de origine și să intre pe teritoriul 
statului membru gazdă, articolul 4 alineat (3) din Directiva privind libera circulație obligă 
statele membre să elibereze și să reînnoiască cetățenilor lor cărțile de identitate sau 
pașapoartele care le atestă cetățenia.

Directiva privind libera circulație mai oferă cetățenilor Uniunii o serie de drepturi și le 
atribuie o serie de obligații atunci când aceștia fac uz de dreptul lor la liberă circulație. 
Directiva obligă cetățenii Uniunii să fie posesori ai unei cărți de identitate sau ai unui pașaport 
eliberat de statul membru de origine pentru a putea intra pe teritoriul statului membru gazdă. 
Pentru ca cetățeanul Uniunii să fie rezident în statul membru gazdă pentru o perioadă mai 
mare de trei luni, el trebuie să îndeplinească o serie de condiții suplimentare.

În cazul cetățenilor Uniunii care doresc să locuiască pe teritoriul unui stat membru a cărui 
cetățenie nu o dețin, statul membru în cauză le poate solicita acestora să se înregistreze la 
autoritățile competente. În baza înregistrării, statul membru gazdă eliberează cetățeanului 
Uniunii un certificat de înregistrare. Cetățenii UE care au locuit legal pentru o perioadă 
neîntreruptă de cinci ani în statul membru gazdă pot solicita eliberarea unui document care să 
le ateste dreptul de ședere permanentă.

Directiva privind libera circulație nu cuprinde dispoziții specifice referitoare la formatul 
certificatului de înregistrare sau a documentului care atestă dreptul de ședere permanentă. 
Astfel, statele membre au libertate de decizie în ceea ce privește formatul acestor documente. 

De fapt, legislația UE nu impune statelor membre nicio obligație privind eliberarea de cărți de 
identitate persoanelor care nu au naționalitatea statului membru în cauză, fie ei resortisanți ai 
altor state membre sau ai unor țări terțe. Cu toate acestea, statele membre au libertatea de a 
acorda cetățenilor Uniunii posibilitatea să solicite un document de ședere diferit (de exemplu, 
o carte de identitate pentru străini) dacă doresc să facă acest lucru. 
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Pe de altă parte, Directiva privind libera circulație are ca scop reducerea sarcinii 
administrative impuse cetățenilor Uniunii care locuiesc pe teritoriul unui alt stat membru al 
UE. Articolul 25 din Directiva privind libera circulație interzice în mod explicit statelor 
membre condiționarea exercitării unui drept sau a realizării unui demers administrativ de
deținerea unui certificat de înregistrare sau a unui document care atestă șederea permanentă. 
Prin urmare, statele membre nu au dreptul să le solicite cetățenilor Uniunii obținerea altor 
documente în afară de certificatul de înregistrare menționat mai sus, pentru ca aceștia să își 
poată exercita drepturile sau iniția demersuri administrative. 

Totuși, în practică, este posibil ca cetățenii Uniunii să se confrunte cu dificultăți 
administrative în ceea ce privește documentele atunci când doresc să călătorească sau să își 
dovedească identitatea în cadrul UE. 

Astfel, după cum se menționează și în Raportul privind cetățenia UE - 20131, Comisia 
Europeană se angajează să propună soluții în anul 2014 pentru a elimina obstacolele cu care 
se confruntă cetățenii Uniunii și familiile lor care locuiesc în alt stat membru decât cel de 
origine, în ceea ce privește documentele de identitate și ședere eliberate de statele membre, 
inclusiv prin crearea unor documente europene opționale uniformizate, acolo unde este cazul.
Concluzie

Legislația UE nu impune statelor membre nicio obligație de a elibera cărți de identitate pentru 
persoanele care nu au naționalitatea statului membru în cauză, fie ei resortisanți ai altor state 
membre sau ai unor țări terțe. 

Articolul 25 din Directiva privind libera circulație interzice în mod explicit statelor membre 
condiționarea exercitării unui drept sau a realizării unui demers administrativ de deținerea 
unui certificat de înregistrare sau a unui document care atestă șederea permanentă. 

Totuși, în practică, este posibil ca cetățenii Uniunii să se confrunte cu obstacole administrative 
în ceea ce privește documentele atunci când doresc să călătorească sau să își dovedească 
identitatea în cadrul UE. 

Astfel, în anul 2014, Comisia Europeană va propune soluții pentru a elimina obstacolele cu 
care se confruntă cetățenii Uniunii și familiile lor care locuiesc în alt stat membru decât cel de 
origine, în ceea ce privește documentele de identitate și ședere eliberate de statele membre, 
inclusiv prin crearea unor documente europene opționale uniformizate, acolo unde este cazul.

                                               
1 Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulat „Raport privind cetățenia UE - 2013: Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul 
dumneavoastră”, COM(2013) 269 final, secțiunea 2.2, acțiunea 3.


