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Tárgy: Denis Gallo cseh köztársasági lakos által benyújtott 1542/2012. számú petíció 
uniós személyazonosító igazolvány iránti kérelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója európai személyazonosító kártya kibocsátását kéri, mivel a Cseh 
Köztársaság, ahol lakik, feltehetően egy névváltoztatás miatt nem biztosít neki ilyen 
igazolványt. A petíció benyújtója hosszasan kifejti, hogy személyazonosító igazolvány nélkül 
nincsenek jogai, nem utazhat, nem juthat orvosi szolgáltatásokhoz, stb. A petíció benyújtója 
önként vállalja egy Uniós Személyazonosító Iroda felállítását. Azt javasolja, hogy az uniós 
állampolgárság és az ahhoz kapcsolódó uniós személyazonosító igazolvány helyettesítsen 
mindenféle nemzeti állampolgárságot és személyazonosító igazolványt és nem fordítva, mint 
most.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 7. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Lisszaboni Szerződés előtt az EU hatásköre egy aspektusra korlátozódott a 
személyazonosító igazolványok terén: annak biztosítására, hogy a tagállamok saját 
állampolgáraik számára úti okmányt adjanak ki (vagy útlevelet, vagy személyazonosító 
igazolványt). Az EK-Szerződés 18. cikkének (3) bekezdése kifejezetten kizárt bármely más 
uniós hatáskört.
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Az EK-Szerződés e rendelkezését nem vette át a Lisszaboni Szerződés. Az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 77. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza a Tanácsot, hogy – a 
Parlamenttel történt konzultációt követően egy különleges jogalkotási eljárásnak megfelelően 
egyhangúlag eljárva – rendelkezéseket fogadjon el az útlevelek, a személyazonosító 
igazolványok, a tartózkodási engedélyek vagy bármely egyéb ilyen dokumentum 
vonatkozásában, amennyiben az EU fellépése szükségesnek bizonyul az uniós polgárok EU-n 
belüli szabad mozgásához és tartózkodásához való jog gyakorlásának elősegítéséhez.

Az Európai Unió nem ad ki személyazonosító igazolványt, és a közös európai 
személyazonosító igazolványra vonatkozó javaslat sem szerepel jelenleg a Bizottság 
munkaprogramjában. A személyazonosító igazolványok kiadása állampolgáraik részére a 
tagállamok kizárólagos felelőssége. Néhány tagállam nem ad ki személyazonosító 
igazolványt1. Ezek az országok csak útlevelet állítanak ki. Ez összhangban van az uniós 
szabályokkal. Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv kimondja, hogy „A 
tagállamok jogszabályaikkal összhangban állampolgáraik részére az állampolgárságot 
feltüntető személyazonosító igazolványt vagy útlevelet állítanak ki és hosszabbítanak meg.”2. 
Szintén a tagállamok határozzák meg, hogy kik az állampolgáraik, és így ők döntenek arról, 
hogy kinek állítanak ki ilyen személyazonosító igazolványt. A Bizottságnak e tekintetben 
nincs hatásköre. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 20. cikke kimondja, hogy az uniós polgárság kiegészíti, és nem helyettesíti a 
nemzeti állampolgárságot. 

Az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentésében3 a Bizottság 12 konkrét fellépést terjeszt 
elő azon akadályok felszámolására, melyekkel a polgárok uniós jogaik gyakorlása –
nevezetesen a határátlépések – során szembesülnek. Különösen a 3. fellépés vonatkozik egy 
másik tagállamban élő uniós polgárokkal és családtagjaikkal szembeni alaki követelmények 
egyszerűsítésére, nevezetesen a személyazonosító vagy tartózkodási dokumentumaik 
tekintetében. Számos lehetőség – többek között az egységesebb dokumentumok 
megvalósíthatóságának– értékelésére sor fog kerülni.

Következtetés

A Bizottság jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy nyomon kövesse a petíció benyújtójának 
a közös uniós személyazonosító igazolványra és egy Uniós Személyazonosító Iroda 
felállítására vonatkozó javaslatát.

                                               
1 Például az Egyesült Királyság, Írország és Dánia nem ad ki személyazonosító igazolványt.
2 HL L 158/77., 2004.4.30., 46. o. (aláhúzás tőlünk).
3 2013. évi jelentés az uniós polgárságról (COM(2013)0269 végleges).


