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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petition 1542/2012 imressqa minn Denis Gallo, li jgħix fir-Repubblika Ċeka, 
dwar it-talba ta’ Karta tal-Identità tal-UE 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob il-ħruġ ta’ karta tal-identità Ewropea peress li r-Repubblika Ċeka fejn 
huwa jgħix mhijiex qiegħda tipprovdih b’waħda, jidher minħabba bdil fl-isem. B’mod 
estensiv huwa qed jiddeskrivi kif mingħajr karta tal-identità huwa ma għandu l-ebda dritt, ma 
jistax jivjaġġja, ma jista’ jikseb l-ebda servizz tas-saħħa, eċċ. Il-petizzjonant qed joffri ruħu 
bħala volontier sabiex jitwaqqaf Uffiċċju tal-Karti tal-Identià tal-UE. Huwa jissuġġerixxi li ċ-
ċittadinanza tal-UE u l-ID tal-UE jkunu superjuri għal kwalunkwe Ċittadinanza nazzjonali u l-
ID nazzjonali tagħha u mhux il-kuntrarju kif inhu issa. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Qabel it-Trattat ta’ Lisbona, il-kompetenza tal-UE fil-qasam tal-karti tal-identità kienet 
illimitata għal aspett wieħed: li tiżgura li l-Istati Membri joħorġu dokument tal-ivvjaġġjar 
għaċ-ċittadini tagħhom stess (jew passaporti jew karti tal-identità). L-Artikolu 18(3) tat-
Trattat KE ipprekluda b’mod espliċitu kwalunkwe kompetenza oħra tal-UE.

Id-dispożizzjoni msemmija l-aħħar tat-Trattat KE ma ġietx adottata fit-Trattat ta’ Lisbona. L-
Artikolu 77(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jawtorizza lill-Kunsill, li 
jaġixxi b’mod unanimu skont proċedura leġiżlattiva speċjali wara konsultazzjoni mal-
Parlament, sabiex jadotta dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-passaporti, il-karti tal-identità, 
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il-permessi ta’ residenza jew kwalunkwe dokument ieħor relatat jekk jidher li tkun meħtieġa 
azzjoni mill-UE sabiex tiffaċilità l-eżerċizzju tad-dritt taċ-ċittadini tal-UE li jiċċaqilqu u 
jgħixu liberament fl-UE.

L-Unjoni Ewropea ma toħroġx karti tal-identità u proposta dwar karta tal-identità komuni 
Ewropea mhijiex attwalment prevista fil-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni. Hija r-
responsabbiltà unika tal-Istati Membri li joħorġu karti tal-identità għaċ-ċittadini tagħhom. Xi 
Stati Membri ma joħorġux karti tal-identità1. Joħorġu biss passaporti. Dan huwa f’konformità 
mal-liġi tal-UE. Id-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-
membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri 
tipprovdi li “Skont il-liġijiet tagħhom, l-Istati Membri għandhom joħorġu jew iġeddu għaċ-
ċittadini tagħhom karta tal-identità jew passaport li jiddikjara ċ-ċittadinanza tagħhom”2. Hija 
wkoll ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiddeterminaw min huma ċ-ċittadini tagħhom u 
għaldaqstant li jiddeċiedu lil min joħorġu dawn id-dokumenti tal-identità. Il-Kummissjoni 
m’għandha l-ebda kompetenza f’dan ir-rigward. Fl-aħħar nett, għandu jiġi nnotat ukoll li l-
Artikolu 20 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li ċ-ċittadinanza 
tal-Unjoni għandha tiżdied maċ-ċittadinanza nazzjonali u ma tissostitwixxihiex. 

Fir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tagħha tal-20133 il-Kummissjoni qiegħda tressaq 
tnax-il kunċett sabiex jitneħħew l-ostakoli li ċ-ċittadini jiltaqgħu magħhom meta jfittxu li 
jgawdu d-drittijiet tal-UE tagħhom, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet transfruntieri. L-
Azzjoni 3 tikkonċerna b’mod partikolari s-simplifikazzjoni ta’ formalitajiet għal ċittadini tal-
UE u l-membri tal-familja tagħhom li jgħixu fi Stati Membri oħra notevolment fir-rigward tal-
identità u d-dokumenti ta’ residenza tagħhom. Diversi għażliet, inkluża l-fattibbiltà ta’ 
dokumenti aktar uniformi, se jiġu evalwati.

Konklużjoni

Attwalment, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li ssegwi s-suġġeriment tal-petizzjonant 
dwar karta tal-identità komuni tal-UE u dwar it-twaqqif ta’ uffiċċju tal-Karta tal-Identità tal-
UE. 

                                               
1 Pereżempju r-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka ma joħorġux karti tal-identità.
2 ĠU 158/77, 30.04.2004, l-Artikolu 4 – nenfasizzaw.
3 Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-2013 COM(2013) 269 finali.


