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Θέμα: Αναφορά 1542/2012, του Denis Gallo, κατοίκου Τσεχικής Δημοκρατίας, 
σχετικά με αίτημα χορήγησης δελτίου ταυτότητας της ΕΕ 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να του χορηγηθεί ευρωπαϊκό δελτίο ταυτότητας, δεδομένου ότι η Τσεχική 
Δημοκρατία όπου διαμένει δεν του παρέχει ταυτότητα λόγω, κατά τα φαινόμενα, αλλαγής 
ονόματος. Ο αναφέρων περιγράφει εκτενώς την ζωή του χωρίς ταυτότητα και πως δεν έχει 
δικαιώματα, δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κτλ. 
Ο αναφέρων προσφέρεται να αναλάβει την σύσταση γραφείου έκδοσης ταυτοτήτων ΕΕ. 
Υποστηρίζει δε ότι η υπηκοότητα της ΕΕ και η ταυτότητα της ΕΕ έχουν προβάδισμα έναντι 
οποιασδήποτε εθνικής υπηκοότητας και ταυτότητας και ότι δεν θα έπρεπε να ισχύει το 
αντίθετο, όπως συμβαίνει σήμερα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Πριν την Συνθήκη της Λισαβόνας, η αρμοδιότητα της ΕΕ στο πεδίο των δελτίων ταυτότητας 
αφορούσε ένα μόνο θέμα, την μέριμνα ώστε τα κράτη μέλη να παρέχουν στους πολίτες τους 
ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια ή δελτία ταυτότητας). Το άρθρο 18 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ΕΚ απέκλειε ρητώς οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα.

Τούτη η διάταξη της Συνθήκης ΕΚ δεν μεταφέρθηκε στην Συνθήκη της Λισαβόνας. Σύμφωνα 
με το άρθρο 77 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά 
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από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα 
διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαμονής ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έγγραφο 
σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η 
άσκηση του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
οπουδήποτε εντός της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκδίδει δελτία ταυτότητας. Πρόταση περί κοινού ευρωπαϊκού 
δελτίου ταυτότητας δεν προβλέπεται επί του παρόντος στο πρόγραμμα εργασίας της 
Επιτροπής. Η έκδοση δελτίων ταυτότητας στους υπηκόους τους αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ορισμένα κράτη μέλη δεν εκδίδουν δελτία ταυτότητας1. 
Χορηγούν μόνο διαβατήρια. Τούτο συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η οδηγία 2004/38/ΕΚ 
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών ορίζει ότι "Τα 
κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με το δίκαιό τους, εκδίδουν ή ανανεώνουν στους 
υπηκόους τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που αναγράφει την ιθαγένειά τους"2. Τα 
κράτη μέλη είναι επίσης αρμόδια για να καθορίσουν ποιοι είναι οι υπήκοοι τους και άρα σε 
ποιους θα χορηγήσουν παρόμοια έγγραφα.  Η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα επ' 
αυτού του θέματος. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συνθήκης 
για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν 
αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια. 

Στην "Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ"3, η Επιτροπή καταθέτει δώδεκα συγκεκριμένες 
προτάσεις για την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν προσπαθούν 
να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι, ιδίως σε διασυνοριακές καταστάσεις. Η 
Δράση 3 συγκεκριμένα αφορά την απλούστευση των διατυπώσεων για τους πολίτες της ΕΕ 
και τα μέλη της οικογένειάς τους όταν ζουν σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη δική τους 
όσον αφορά τα έγγραφα ταυτότητας και διαμονής. Θα αξιολογηθούν διάφορες επιλογές και 
θα εξεταστεί η σκοπιμότητα καθιέρωσης ομοιόμορφων ευρωπαϊκών εγγράφων για τους 
πολίτες.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση επί του παρόντος να δώσει συνέχεια στην πρόταση του 
αναφέροντος για ένα κοινό δελτίο ταυτότητας στην ΕΕ και για την σύσταση γραφείου 
έκδοσης ταυτοτήτων ΕΕ. 

                                               
1 Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία δεν εκδίδουν δελτία 
ταυτότητας.
2 ΕΕ L 158/77 της 30.04.2004, άρθρο 4 – δική μας η υπογράμμιση.
3 Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ COM(2013) 269 τελικό.


