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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1262/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgā Sia Funke, 
par Eiropas identitātes dokumenta ieviešanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Nīderlandes pilsone, kas vienmēr sevi uzskatījusi par Eiropas 
pilsoni un vienmēr bijusi eiropeiski noskaņota, lūdz ieviest Eiropas identitātes dokumentu un 
nesaprot, kādēļ netiek veikti pasākumi esošo noteikumu atjaunināšanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par problēmām, ar ko saskaras Vācijā dzīvojošie 
Nīderlandes valstspiederīgie, tur atjaunojot savus Nīderlandes identitātes dokumentus. Viņa 
lūdz ieviest Eiropas identitātes dokumentu.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktā noteikts, ka ikvienam Savienības 
pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos 
ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie 
ierobežojumi un nosacījumi ir ietverti Direktīvā 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu 
un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Lai veicinātu brīvu pārvietošanos, direktīvas 4. panta 3. punktā ir noteikts pienākums 
dalībvalstīm saskaņā ar saviem tiesību aktiem izsniegt saviem valstspiederīgajiem personas 
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apliecību vai pasi, kurā norādīta to valstiskā piederība, un atjauno šos dokumentus.

Nīderlande ir izpildījusi šo pienākumu, pieņemot Likumu par Nīderlandes pasēm 
(Paspoortwet), ar kuru tiek paredzēta Nīderlandes ceļojuma dokumentu izsniegšana un 
atjaunošana. Komisija pauž nožēlu par to, ka ārvalstīs dzīvojošiem Nīderlandes 
valstspiederīgajiem varētu būt grūtības atjaunot šos dokumentus, tomēr par dokumentu 
atjaunošanu ir atbildīgas tikai un vienīgi Nīderlandes varas iestādes, un Komisijai nav tiesību 
iejaukties šādos gadījumos.

Kas attiecas uz Eiropas identitātes dokumentu, ES tiesību akti neparedz šādu iespēju. 
Attiecībā uz brīvas pārvietošanās un dzīvošanas tiesību īstenošanu ES tiesību aktos ir skaidri 
noteikts, ka ar personas apliecību vai pasi pietiek, lai pierādītu, ka tās īpašnieks ir ES pilsonis 
un ka līdz ar to viņam ir tiesības, ko dod ES pilsonība, piemēram, tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot Eiropas Savienībā.”


