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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1542/2012, adresată de Denis Gallo (cu domiciliul în Republica Cehă), 
privind solicitarea eliberării cărții de identitate UE 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită eliberarea unei cărți de identitate europene având în vedere că Republica 
Cehă, țara în care acesta locuiește, nu îi pune la dispoziție una, aparent ca urmare a schimbării 
numelui. În sens larg, acesta descrie modul în care fără o carte de identitate nu are drepturi, nu 
poate călători, nu poate beneficia de niciun serviciu medical etc. Petiționarul se oferă voluntar 
pentru înființarea unui Oficiu pentru eliberarea cărților de identitate UE. Acesta sugerează 
faptul că cetățenia UE și cartea de identitate UE înlocuiesc orice cetățenie națională și cartea 
de identitate națională și nu invers, ca în prezent. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Înainte de Tratatul de la Lisabona, competența UE în domeniul cărților de identitate se limita 
la un singur aspect: de a se asigura că statele membre eliberează cetățenilor lor un document 
de călătorie (pașapoarte sau cărți de identitate). Articolul 18 alineatul (3) din Tratatul CE 
excludea în mod explicit orice altă competență a UE.

Această dispoziție din Tratatul CE nu a fost preluată în Tratatul de la Lisabona. Articolul 77 
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede faptul că, hotărând în 
unanimitate și în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea 
Parlamentului European, Consiliul poate adopta dispoziții referitoare la pașapoarte, cărți de 
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identitate, permise de ședere sau orice alt document asimilat, în cazul în care o acțiune a 
Uniunii se dovedește necesară pentru a facilita exercitarea dreptului cetățenilor Uniunii la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul UE.

Uniunea Europeană nu eliberează cărți de identitate, iar programul de lucru al Comisiei nu 
prevede în prezent includerea unei propuneri privind o carte de identitate europeană comună. 
Statele membre sunt singurele responsabile de eliberarea documentelor de identitate pentru 
cetățenii lor Unele state membre nu eliberează cărți de identitate1, ci emit doar pașapoarte. 
Acest lucru este în conformitate cu legislația UE. Directiva 2004/38/CE privind dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii 
familiilor acestora prevede că „Hotărând în conformitate cu legislația proprie, statele membre 
eliberează și reînnoiesc cetățenilor lor cărțile de identitate sau pașapoartele care le atestă 
cetățenia”2. Statele membre sunt de asemenea responsabile de a determina care persoane sunt 
cetățenii lor și de a decide, prin urmare, pentru cine eliberează astfel de documente de 
identitate. Comisia nu are competențe în acest sens. În sfârșit, trebuie arătat că articolul 20 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că cetățenia Uniunii nu înlocuiește 
cetățenia națională, ci se adaugă acesteia. 

În Raportul privind cetățenia UE în 20133, Comisia prezintă douăsprezece acțiuni concrete 
care urmăresc înlăturarea obstacolelor întâlnite de cetățenii care încearcă să își exercite 
drepturile europene, în special în contexte transfrontaliere. Acțiunea a treia în special se referă 
la simplificarea formalităților pentru cetățenii UE și pentru membrii familiilor acestora care 
locuiesc în alte state membre, în special în ceea ce privește identitatea și documentele de 
ședere ale acestora. Mai multe opțiuni, inclusiv posibilitatea emiterii unor documente mai 
uniforme, vor fi luate în considerare.

Concluzie

În prezent, Comisia nu este în măsură să dea curs sugestiei petiționarului în ceea ce privește 
emiterea unei cărți de identitate comune a UE și crearea unui Oficiu pentru eliberarea cărților 
de identitate UE. 

                                               
1 De exemplu, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda și Danemarca nu eliberează cărți de identitate.
2 JO 158/77 din 30.4.2004, articolul 4 – sublinierea ne aparține,
3 Raportul privind cetățenia UE în 2013, COM(2013)269.


