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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1542/2012, ko iesniedza Čehijas Republikas iedzīvotājs 
Denis Gallo, par ES identifikācijas kartes pieprasīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz izsniegt Eiropas identifikācijas karti, ņemot vērā to, ka Čehijas 
Republikā, kur viņš dzīvo, viņam to neizsniedz, iespējams, vārda maiņas dēļ. Viņš plaši 
apraksta to, kā bez identifikācijas kartes tiek ierobežotas viņa tiesības, viņš nevar ceļot, 
saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un veikt citas darbības. Lūgumraksta iesniedzējs 
piesakās par brīvprātīgo, lai izveidotu ES identifikācijas karšu izsniegšanas punktu. Viņš 
uzskata, ka ES pilsonībai un ES identifikācijai ir jābūt svarīgākai par jebkuras valsts 
pilsonības identifikāciju valsts līmenī, nevis otrādi, kā tas ir pašlaik.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Pirms Lisabonas līguma personas apliecību jomā ES kompetencē bija tikai viens aspekts: 
nodrošināt, ka dalībvalstis izdod saviem pilsoņiem ceļošanai derīgus dokumentus (pases vai 
personas apliecības). EK Līguma 18. panta 3. punktā ir skaidri norādīts, ka ES nav citas 
kompetences.

Šo EK Līguma noteikumu neiekļāva Lisabonas līgumā. Ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 77. panta 3. punktu Padome ir pilnvarota vienbalsīgi saskaņā ar īpašo likumdošanas 
procedūru pēc apspriešanās ar Parlamentu pieņemt noteikumus par pasēm, personas
apliecībām, uzturēšanās atļaujām vai līdzīgiem dokumentiem, ja ES rīcība ir nepieciešama, lai 
veicinātu to, ka tiek ņemtas vērā ES pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties Savienībā.



PE519.663v01-00 2/2 CM\1004093LV.doc

LV

Eiropas Savienība neizsniedz personas apliecības, un priekšlikums par vienotu Eiropas 
personas apliecību pašlaik nav paredzēts Komisijas darba programmā. Par personu 
apliecinošu dokumentu izsniegšanu valstspiederīgajiem ir atbildīga tikai un vienīgi 
dalībvalsts. Dažas dalībvalstis neizsniedz personas apliecības1. Tās piešķir tikai pases. Tas 
atbilst ES tiesību aktiem. Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā ir noteikts: „Dalībvalstis 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem izsniedz saviem valstspiederīgajiem personas apliecību vai 
pasi, kurā norādīta to valstiskā piederība, un atjauno šos dokumentus”2. Dalībvalstis arī 
nosaka, kas ir to valstspiederīgie, un attiecīgi lemj, kam piešķirt šādus personu apliecinošus 
dokumentus. Komisijai šajā ziņā nav kompetences. Nobeigumā būtu jānorāda, ka Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 20. pantā ir noteikts, ka Savienības pilsonība papildina, nevis 
aizstāj valsts pilsonību.

2013. gada ziņojumā par ES pilsonību3 Komisija piedāvā 12 konkrētas darbības, lai novērstu 
šķēršļus, ar kuriem saskaras pilsoņi, vēloties izmantot savas ES tiesības, sevišķi situācijās, kad 
tiek šķērsota robeža. Jo īpaši trešā darbība paredz vienkāršot formalitātes attiecībā uz personu 
apliecinošiem un uzturēšanās dokumentiem ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri 
dzīvo citās dalībvalstīs. Tiks izvērtētas vairākas iespējas, tostarp fakultatīvu vienotu Eiropas 
dokumentu izveide.

Secinājums

Pašlaik Komisija nevar pārraudzīt lūgumraksta iesniedzēja ieteikumu par vienotu ES personas 
apliecību un par ES personas apliecību biroja izveidi.

                                               
1 Piemēram, Lielbritānijā, Īrijā un Dānijā neizsniedz personas apliecības.
2 OV 158/77, 30.4.2004., 4. pants – mēs uzsveram.
3 2013. gada ziņojums par ES pilsonību, COM(2013)0269 final.


