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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1262/2009, внесена от Sia Funke, с нидерландско гражданство, 
относно въвеждането на европейски документ за самоличност

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, нидерландска гражданка, която винаги се е считала за 
европейски гражданин и винаги е била проевропейски настроена, настоява за
въвеждането на европейски документ за самоличност и не може да разбере защо не се 
полагат усилия за актуализиране на действащите разпоредби.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителката се оплаква относно проблемите, пред които са изправени нидерландските 
граждани, пребиваващи в Германия, при подновяване на своите нидерландски
документи за самоличност. Тя настоява за въвеждането на европейски документ за 
самоличност.

Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда,
че всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в 
рамките на територията на държавите-членки при спазване на ограниченията и 
условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. 
Съответните ограничения и условия са залегнали в Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
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пребивават свободно на територията на държавите-членки. 

За да се насърчи свободното движение, член 4, параграф 3 от директивата задължава 
държавите-членки, в съответствие със своето законодателство, да издават и подновяват
на своите граждани карта за самоличност или паспорт, удостоверяващ националността 
им.

Нидерландия е изпълнила горното задължение чрез приемането на нидерландския
Закон за паспортите (Paspoortwet), който обезпечава издаването и подновяването на 
нидерландските документи за пътуване. Комисията изразява съжаление, че 
подновяването на тези документи може да е трудно за нидерландските граждани, 
живеещи в чужбина, но отговорността за подновяване на документите се носи 
единствено от нидерландските органи и Комисията не разполага с компетентност да се 
намесва в такива случаи.

По отношение на идеята за европейски документ за самоличност, законодателството на 
ЕС не предвижда подобна възможност. Във връзка с упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване, законодателството на ЕС ясно посочва, че 
национална карта за самоличност или паспорт трябва да бъде достатъчно 
доказателство, че притежателят й е гражданин на ЕС и, следователно, се ползва с 
правата, присъщи на европейското гражданство, като правото да се движи и да 
пребивава свободно в рамките на ЕС.


