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Przedmiot: Petycja 1542/2012, którą złożył Denis Gallo (mieszkaniec Czech) 
w sprawie wniosku dotyczącego europejskiego dowodu tożsamości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o wydanie europejskiego dowodu tożsamości, zważywszy na 
fakt, że Czechy, kraj, w którym mieszka, nie wydają mu takiego dowodu, prawdopodobnie 
z powodu dokonanej przez niego zmiany nazwiska. Składający petycję szeroko opisuje brak 
przysługujących mu praw, niemożność podróżowania, niemożność korzystania z usług 
zdrowotnych itp. bez dowodu tożsamości. Składający petycję zaproponował, że założy biuro 
ds. dowodów tożsamości przy Unii Europejskiej. Sugeruje on, aby obywatelstwo UE i dowód 
tożsamości UE zastąpiły wszelkie obywatelstwa krajowe i ich krajowe dowody tożsamości, 
odwrotnie do sytuacji, która ma miejsce obecnie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony kompetencje UE w obszarze dowodów 
tożsamości ograniczały się do jednego aspektu – dopilnowania, aby państwa członkowskie 
wydawały własnym obywatelom dokumenty podróżne (albo paszporty, albo dowody 
tożsamości). Art. 18 ust. 3 Traktatu WE wyraźnie wykluczał inne kompetencje UE.

Tego przepisu Traktatu WE nie przeniesiono do Traktatu z Lizbony. Art. 77 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że jeżeli działanie Unii okazuje się niezbędne 
do ułatwienia wykonywania prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania się 
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i przebywania na terytorium UE, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną 
procedurą ustawodawczą, po konsultacji z Parlamentem, może przyjąć przepisy dotyczące 
paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych lub jakichkolwiek innych 
podobnych dokumentów.

Unia Europejska nie wydaje dowodów tożsamości, a w programie prac Komisji nie 
przewiduje się obecnie wniosku dotyczącego wspólnego europejskiego dowodu tożsamości. 
Wydawanie dokumentów tożsamości swoim obywatelom leży wyłącznie w gestii państw 
członkowskich. Niektóre państwa członkowskie nie wydają dowodów tożsamości1. Wydają 
jedynie paszporty. Jest to zgodne z prawem UE. Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium Państw Członkowskich stanowi, że „państwa członkowskie, działając zgodnie ze 
swoimi przepisami, wydają i odnawiają swoim obywatelom dowód tożsamości i paszport, 
potwierdzające ich przynależność państwową”2. Do państw członkowskich należy również 
ustalenie, kim są ich obywatele, a zatem decydowanie o tym, komu wydają takie dokumenty 
tożsamości. Komisja nie posiada uprawnień w tym zakresie. Celem dopełnienia wyjaśnienia 
należy zwrócić uwagę, że art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że 
obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie 
zastępując go jednak.

W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 20133 Komisja przedstawia dwanaście 
konkretnych działań mających na celu usunięcie przeszkód, które napotykają obywatele 
pragnący korzystać ze swoich praw unijnych, zwłaszcza jeśli przemieszczają się między 
państwami. W szczególności działanie nr 3 dotyczy uproszczenia formalności, których 
dopełnić muszą obywatele UE i członkowie ich rodzin mieszkający w innych państwach 
członkowskich przede wszystkim w odniesieniu do ich dokumentów tożsamości 
i dokumentów pobytowych. Ocenie poddanych zostanie kilka wariantów, w tym możliwość 
wprowadzenia bardziej jednolitych dokumentów.

Podsumowanie

Komisja nie może obecnie podjąć dalszych działań w sprawie sugestii składającego petycję 
dotyczącej wspólnego europejskiego dowodu tożsamości i założenia biura ds. dowodów 
tożsamości przy Unii Europejskiej.

                                               
1 Nie wydają ich na przykład Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Dania.
2 Dz.U. L 158/77 z 30.4.2004, art. 4 – podkreślenie.
3 Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. COM(2013)0269 final.


