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Tema: Peticija Nr. 1542/2012 dėl prašymo išduoti ES tapatybės kortelę, kurią 
pateikė Čekijos gyventojas Denis Gallo 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo išduoti jam Europos tapatybės kortelę, nes negali jos gauti Čekijoje, 
kurioje gyvena; atrodo, kad ši problema kilo dėl pakeisto vardo ar pavardės. Jis išsamiai 
aprašo, kad be tapatybės kortelės neturi teisių, negali keliauti, naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir t. t. Peticijos pateikėjas siūlosi įsteigti ES tapatybės kortelių išdavimo centrą. 
Jis siūlo nustatyti, kad ES pilietybė su ją patvirtinančia ES tapatybės kortele būtų viršesnė už 
bet kurios valstybės pilietybę ir nacionalinę tapatybės kortelę, o ne atvirkščiai, kaip yra dabar. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, ES kompetencija asmens tapatybės kortelių srityje 
apėmė tik vieną aspektą: užtikrinimą, kad valstybė narė išduotų savo piliečiams kelionės 
dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę). EB sutarties 18 straipsnio 3 dalyje aiškiai 
nurodyta, kad ES nėra priskirta jokia kita kompetencija šioje srityje.

Pastaroji EB sutarties nuostata nebuvo perkelta į Lisabonos sutartį. Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 77 straipsnio 3 dalimi Tarybai suteikiami įgaliojimai vieningai, 
pasikonsultavus su Europos Parlamentu, pagal specialią teisėkūros procedūrą priimti 
nuostatas, susijusias su pasais, asmens tapatybės kortelėmis, leidimais gyventi šalyje ar bet 
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kokiais kitais panašiais dokumentais, jei paaiškėja, kad Sąjunga turėtų imtis veiksmų, 
padedančių ES piliečiams naudotis teise laisvai judėti ir gyventi ES.

Europos Sąjunga neišduoda asmens tapatybės kortelių, ir šiuo metu Komisijos darbo 
programoje nėra numatyta teikti pasiūlymą dėl bendros ES asmens tapatybės kortelės. 
Valstybės narės yra išimtinai atsakingos už asmens tapatybės kortelių išdavimą savo 
piliečiams. Kai kurios valstybės narės neišduoda asmens tapatybės kortelių1. Jose išduodami 
tik pasai. Tai suderinama su ES teisės aktais. Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir 
jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nustatyta, kad 
„[v]alstybės narės pagal savo įstatymus išduoda savo piliečiams ir atnaujina tapatybės kortelę 
ar pasą, nurodančius jų pilietybę“2. Be to, būtent valstybės narės nustato, kas yra jų piliečiai, 
taigi jos ir sprendžia, kam išduoti asmens tapatybės dokumentus. Komisija neturi 
kompetencijos šiuo klausimu. Galiausiai vertėtų pažymėti, kad Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 20 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungos pilietybė nepakeičia valstybės 
pilietybės, o ją papildo. 

2013 m. ES pilietybės ataskaitoje3 Komisija pateikia dvylika konkrečių veiksmų, kuriais 
siekiama pašalinti kliūtis, su kuriomis susiduria piliečiai, norintys pasinaudoti savo, kaip 
Sąjungos piliečių, teisėmis, ypač tarpvalstybinėse situacijose. 3 veiksmas susijęs visų pirma 
su formalumų supaprastinimu ES piliečiams ir jų šeimoms, gyvenantiems kitose valstybėse 
narėse, pirmiausia dėl jų asmens tapatybės ir teisės gyventi šalyje dokumentų išdavimo. Bus 
įvertinta keletas galimybių, įskaitant vienodų dokumentų išdavimą.

Išvada

Šiuo metu Komisija negali toliau nagrinėti peticijos pateikėjo pasiūlymo įvesti bendrą ES 
tapatybės kortelę ir įsteigti ES tapatybės kortelių išdavimo biurą.“ 

                                               
1 Pvz., Jungtinė Karalystė, Airija ir Danija neišduoda asmens tapatybės kortelių.
2 OL 158/77, 2004 4 30, 4 straipsnis (mūsų pabraukta).
3 2013 m. ES pilietybės ataskaita (COM(2013) 269 galutinis).


