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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1542/2012, внесена от Денис Гало (живеещ в Чешката република) 
относно заявление за издаване на европейска лична карта. 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли за издаване на европейска лична карта, позовавайки се 
на факта, че Чешката република, държавата в която той живее, не му предоставя такава, 
поради вероятна смяна на неговото име. По подробен начин, вносителят описва как без 
лична карта той няма права, не може да пътува, не може да получава здравни услуги и 
т.н. Вносителят доброволно предлага своята помощ за създаването на 
идентификационна служба на ЕС. Той изразява мнение, че европейското гражданство, 
следователно европейската идентификация изместват всяка друга националност и друга 
национална лична карта, а не обратното, каквато е ситуацията в момента. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 07.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Преди Договора от Лисабон правомощията на ЕС в областта на личните карти бяха 
ограничени до един аспект: да гарантира, че държавите членки издават на своите 
собствени граждани документи за пътуване (или паспорти или лични карти). Член 18, 
параграф 3 от Договора за ЕО изрично изключва всякакви други правомощия на ЕС.

Въпросната разпоредба от Договора за ЕО не беше пренесена в Договора от Лисабон. 
Член 77, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз дава право 
на Съвета, като действа с единодушие, в съответствие със специална законодателна 
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процедура, след като се консултира с Европейския парламент, да приеме разпоредби 
относно паспортите, личните карти, разрешителните за пребиваване или други подобни 
документи, ако действията на ЕС се окажат необходими, за да се улесни упражняването 
на правото на гражданите на ЕС да се движат и да пребивават свободно в ЕС.

Европейският съюз не издава лични карти и предложение за обща европейска лична 
карта понастоящем не е на дневен ред в работната програма на Комисията. Издаването 
на документи за самоличност на техните граждани е от изключителната компетентност 
на държавите членки. Някои държави членки не издават лични карти1. Те издават 
единствено паспорти. Това е в съответствие с правото на ЕС. Директива 2004/38/ЕО 
относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат 
и да пребивават свободно на територията на държавите членки предвижда, че „в 
съответствие със своето законодателство държавите членки издават и подновяват на 
своите граждани карта за самоличност или паспорт, удостоверяващ националността 
им“2. Също така принадлежи на държавите членки да определят кои лица са техни 
граждани и по този начин да решат, на кого издават такива документи за самоличност. 
Комисията не разполага с правомощия в тази област. За да бъде разяснението цялостно, 
трябва да се отбележи, че в член 20 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз се посочва, че гражданството на Съюза се добавя към, а не замества националното 
гражданство. 

В своя доклад за гражданството на ЕС за 2013 г.3 Комисията предлага 12 конкретни 
действия за премахване на пречките, с които се сблъскват гражданите, когато искат да 
се ползват от своите права на граждани на ЕС, особено в трансгранични ситуации. 
Действие 3 в частност се отнася до опростяване на формалностите за гражданите на ЕС 
и членовете на техните семейства, живеещи в други държави членки, по отношение по-
специално на техните документи за самоличност и за пребиваване. Ще бъдат оценявани 
няколко варианта, включително осъществимостта на по-единни документи.

Заключение

Комисията понастоящем не е в състояние да извърши последващи действия във връзка 
с предложението на вносителя на петицията за обща за ЕС лична карта и за създаването 
на идентификационна служба на ЕС.

                                               
1 Например Обединеното кралство, Ирландия и Дания не издават лични карти.
2 OВ 158/77, 30.4.2004 г., член 4 – подчертано от нас.
3 Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. — COM(2010) 603 окончателен


