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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Sia Funke, holland állampolgár által benyújtott 1262/2009. számú petíció az 
európai személyi igazolvány bevezetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az európai személyi igazolvány bevezetését kéri. A petíció benyújtója 
holland állampolgár, de uniós polgárnak érzi magát, és mindig is támogatta az európai 
ügyeket. Érthetetlennek tartja, hogy ezen a területen még nincsen újítás.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója felvázolja azokat a problémákat, amelyekkel a Németországban élő 
holland állampolgárok holland személyazonossági okmányaik németországi 
meghosszabbítása során szembesülnek. A petíció benyújtója egy uniós személyazonossági 
okmány bevezetését kéri. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és 
feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz. A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
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jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza. 

A szabad mozgás megkönnyítése érdekében az irányelv 4. cikkének (3) bekezdése arra 
kötelezi a tagállamokat, hogy jogszabályaikkal összhangban állampolgáraik részére az 
állampolgárságot feltüntető személyazonosító igazolványt vagy útlevelet állítsanak ki és 
hosszabbítsanak meg.

Hollandia oly módon tett eleget fenti kötelezettségének, hogy elfogadta az útlevelekről szóló 
holland törvényt (Paspoortwet), amely rendelkezik a holland úti okmányok kiállításáról és 
meghosszabbításáról. A Bizottság sajnálattal veszi tudomásul, hogy a külföldön élő holland 
állampolgárok adott esetben nehézségeket tapasztalnak az említett dokumentumok 
meghosszabbítása terén, azonban az okmányok meghosszabbításának feladata kizárólag a 
holland hatóságokra hárul, és a Bizottság nem rendelkezik beavatkozási hatáskörrel az ilyen 
esetekben.

Ami az uniós személyazonossági okmány elképzelését illeti, az uniós jog nem irányoz elő 
ilyen lehetőséget. A szabad mozgás és tartózkodás jogának gyakorlását illetően az uniós jog 
egyértelműen kimondja, hogy a nemzeti személyazonossági okmánynak vagy útlevélnek 
elégségesnek kell bizonyulnia annak igazolására, hogy az okmány tulajdonosa uniós polgár, 
és következésképpen élvezi az uniós polgársághoz fűződő jogokat, amilyen például az 
Európai Unión belül történő szabad mozgás és tartózkodás joga.


