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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1542/2012, ktorú predkladá Denis Gallo, žijúci v Českej republike, 
o žiadosti týkajúcej sa preukazu totožnosti EÚ 

1. Zhrnutie obsahu petície

Prekladateľ petície žiada o vydanie európskeho preukazu totožnosti vzhľadom na to, že Česká 
republika, v ktorej žije, mu ho nechce poskytnúť zrejme z dôvodu zmeny mena. Podrobným 
spôsobom opisuje, ako bez preukazu totožnosti nemá žiadne práva, nemôže cestovať, nemôže 
mu byť poskytnutá žiadna zdravotná starostlivosť atď. Prekladateľ petície sa dobrovoľne 
prihlasuje na založenie Úradu pre preukazy totožnosti EÚ. Tvrdí, že občianstvo EÚ a preukaz 
totožnosti EÚ nahrádzajú akékoľvek štátne občianstvo a preukaz totožnosti a nie naopak, ako 
je to teraz. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Pred Lisabonskou zmluvou bola právomoc EÚ v oblasti preukazov totožnosti obmedzená len 
na jeden aspekt: a to zabezpečiť, aby členské štáty vydali svojim občanom cestovný doklad 
(buď pasy alebo preukazy totožnosti). Článkom 18 ods. 3 Zmluvy o ES sa jasne vylučuje 
akákoľvek iná právomoc EÚ.

Toto ustanovenie Zmluvy o ES nebolo prenesené do Lisabonskej zmluvy. Článkom 77 ods. 3 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa oprávňuje Rada, aby konala jednomyseľne v súlade 
s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Parlamentom a prijala ustanovenia 
o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt alebo iných obdobných 
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dokladoch, ak sa preukázalo, že opatrenie zo strany EÚ je potrebné na uľahčenie uplatňovania 
práva občanov EÚ na slobodný pohyb a pobyt v rámci EÚ.

Európska únia nevydáva preukazy totožnosti a návrh spoločného európskeho preukazu 
totožnosti sa v súčasnosti v rámci pracovného programu Komisie neplánuje. Vydávanie 
dokladov totožnosti štátnym príslušníkom je výhradnou povinnosťou členských štátov. 
Niektoré členské štáty nevydávajú preukazy totožnosti1. Poskytujú len cestovné pasy. Je to 
v súlade s právnymi predpismi EÚ. V smernici 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich 
rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov sa 
uvádza, že „členské štáty vydajú v súlade so svojimi zákonmi vlastným štátnym príslušníkom 
preukaz totožnosti alebo pas, ktorý uvádza ich štátnu príslušnosť“2. Takisto je na členských 
štátoch, aby stanovili, kto sú ich štátni príslušníci, a teda aby rozhodli, komu tieto doklady 
totožnosti vydajú. Komisia v tomto smere nemá žiadnu právomoc. Pre úplnosť je potrebné 
skonštatovať, že v článku 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že občianstvo 
Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho. 

Komisia vo svojej správe o občianstve EÚ za rok 20133 predkladá dvanásť konkrétnych 
opatrení na odstránenie prekážok, s ktorými sa stretávajú občania, keď sa snažia uplatniť 
svoje práva EÚ, najmä v cezhraničných situáciách. Konkrétne opatrenie 3 sa týka 
zjednodušenia formalít pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov žijúcich v iných 
členských štátoch, najmä pokiaľ ide o ich doklady totožnosti a doklady o pobyte. Posúdi sa 
viacero možností vrátane zrealizovania jednotnejších dokladov.

Záver

Komisia nie je v súčasnosti v pozícii nadviazať na návrh predkladateľa petície týkajúceho sa 
spoločného preukazu totožnosti EÚ a založenia Úradu pre preukazy totožnosti EÚ. 

                                               
1 Napríklad Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko nevydávajú preukazy totožnosti.
2 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77, článok 4  zdôrazňujeme.
3 Správa o občianstve EÚ za rok 2013 COM(2013) 269 final.


