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Betreft: Verzoekschrift 1542/2012, ingediend door Denis Gallo (woonachtig in 
Tsjechië), over het aanvragen van een EU-identificatiekaart 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt om de uitgifte van een Europese ID-kaart, aangezien de Tsjechische 
Republiek, waar hij woont, hem geen identificatiekaart verstrekt, kennelijk vanwege een 
naamsverandering. Hij beschrijft uitvoerig hoe hij zonder ID-kaart geen rechten heeft, niet 
kan reizen, geen gebruik kan maken van gezondheidszorg, enz. Indiener biedt aan mee te 
helpen aan de oprichting van een Europees ID-kantoor. Hij stelt voor dat het EU-burgerschap 
en de Europese ID voorrang krijgen op het nationale burgerschap en de nationale ID, en niet 
andersom zoals nu het geval is. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon was de bevoegdheid van de EU op 
het gebied van identiteitskaarten beperkt tot één aspect: waarborgen dat de lidstaten hun 
burgers een reisdocument bezorgen (een paspoort of een identiteitskaart). Op grond van 
artikel 18, lid 3, van het EG-Verdrag was alle andere EU-bevoegdheid expliciet uitgesloten.

Deze bepaling uit het EG-Verdrag werd echter niet overgenomen in het Verdrag van 
Lissabon. Artikel 77, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
verleent de Raad de bevoegdheid om, met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Parlement, bepalingen aan te nemen met 
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betrekking tot paspoorten, identiteitskaarten, verblijfsvergunningen of andere soortgelijke 
documenten indien maatregelen van de EU nodig zouden blijken om de uitoefening van het 
recht van EU-burgers om zich vrij te verplaatsen binnen de EU en er vrij te verblijven te 
vergemakkelijken.

De Europese Unie geeft geen identiteitskaarten uit en een voorstel voor een 
gemeenschappelijke Europese identiteitskaart is momenteel niet opgenomen in het 
werkprogramma van de Commissie. De afgifte van identiteitsdocumenten valt onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten. Sommige lidstaten geven geen 
identiteitskaarten af1, enkel paspoorten. Dit strookt met de wetgeving van de EU. In Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, is bepaald dat "de lidstaten hun 
burgers overeenkomstig hun wetgeving een identiteitskaart of een paspoort verstrekken 
waarin hun nationaliteit is vermeld, en zij deze bescheiden hernieuwen"2. De lidstaten mogen 
eveneens zelf bepalen wie hun onderdanen zijn en bijgevolg mogen ze besluiten aan wie ze 
dergelijke identiteitsdocumenten afgeven. De Commissie is hiervoor niet bevoegd. Voor de 
volledigheid kan worden toegevoegd dat in artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie bepaald is dat burgerschap van de Unie naast het nationale burgerschap 
komt, en niet in de plaats daarvan. 

In haar verslag over het EU-burgerschap 20133 stelt de Commissie twaalf concrete 
maatregelen voor om obstakels weg te ruimen waarmee burgers te kampen hebben bij de 
uitoefening van hun EU-rechten, met name in grensoverschrijdende situaties. Maatregel 3 is 
toegespitst op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor EU-burgers en hun familieleden 
die in andere lidstaten wonen, met name op het vlak van hun identiteits- en 
verblijfsdocumenten. Er zullen verschillende opties geëvalueerd worden, met inbegrip van de 
haalbaarheid van meer uniforme documenten.

Conclusies

De Commissie verkeert momenteel niet in de positie om een vervolg te geven aan het voorstel 
van de indiener betreffende een gemeenschappelijke Europese identiteitskaart en de 
oprichting van een Europees ID-kantoor. 

                                               
1 Dit is bijvoorbeeld het geval voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.
2 PB 158/77 van 30.4.2004, artikel 4, eigen onderstreping.
3 COM(2013)0269.


