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įvedimo, kurią pateikė Nyderlandų pilietė Sia Funke

1. Peticijos santrauka

 Peticijos pateikėja prašo įvesti europinę tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ji yra Nyderlandų 
pilietė, taip pat jaučiasi esanti Europos pilietė ir jai visada rūpėjo europiniai reikalai. Peticijos 
pateikėja teigia nesuprantanti, kodėl neatnaujinamos jokios šios srities priemonės. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Vokietijoje gyvenančių Nyderlandų pilietybę turinčių 
žmonių problemų atnaujinant Nyderlandų tapatybės dokumentus. Ji prašo įvesti europinę 
tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad kiekvienas 
Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 
sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos išdėstytos Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos 
piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. 

Tam, kad laisvas judėjimas būtų lengvesnis, Direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, 
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kad valstybės narės pagal savo įstatymus išduotų savo piliečiams ir atnaujintų tapatybės 
kortelę ar pasą, nurodančius jų pilietybę.

Nyderlandai laikėsi minėto reikalavimo ir priėmė Nyderlandų paso įstatymą (Paspoortwet),
kuriame numatytas Nyderlandų kelionės dokumentų išdavimas ir atnaujinimas. Komisija 
apgailestauja, kad užsienyje gyvenantiems Nyderlandų piliečiams gali būti sudėtinga 
atnaujinti šiuos dokumentus, tačiau už dokumentų atnaujinimą atsakingos tik Nyderlandų 
valdžios institucijos ir Komisijai trūksta kompetencijos kištis tokiais atvejais.

ES teisės aktuose nenumatyta galimybė įvesti europinę tapatybę patvirtinančio dokumento. 
Kalbant apie naudojimąsi teise laisvai judėti ir gyventi, ES teisės aktuose aiškiai nustatyta, 
kad užtenka nacionalinės tapatybės kortelės ar paso įrodyti, kad jų turėtojas yra ES pilietis ir 
naudojasi ES piliečio teisėmis, pavyzdžiui, teise laisvai judėti ir gyventi ES teritorijoje.“


