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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 1262/2009, ippreżentata minn Sia Funke, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, dwar l-introduzzjoni ta’ dokument Ewropew tal-identità 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Olandiża li dejjem qieset lilha nnifisha bħala ċittadina Ewropea u 
dejjem kienet favur l-Ewropa, tixtieq li jiġi introdott dokument Ewropew tal-identità u ma 
tistax tifhem għaliex mhu qed isir ebda sforz biex jiġu aġġornati l-arranġamenti eżistenti. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-problemi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom ċittadini 
Olandiżi li jirresiedu fil-Ġermanja meta jiġu biex iġeddu d-dokumenti Olandiżi tal-identità 
tagħhom hemmhekk. Hija tixtieq li jiġi introdott dokument Ewropew tal-identità.

L-Artiklu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-
Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-
dispożizzjonijiet meħuda biex dan jitwettaq. Il-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet jinstabu fid-
Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom 
biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri. 

Biex jiġi ffaċilitat il-moviment liberu, l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva jobbliga lill-Istati Membri, 
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li jimxu skont il-liġijiet tagħhom, joħorġu jew iġeddu għaċ-ċittadini tagħhom karta tal-identità 
jew passaport li jiddikjara ċ-ċittadinanza tagħhom.

L-Olanda kkonformat mal-obbligu msemmi hawn fuq billi adottat l-Att dwar il-Passaport 
Olandiż (Paspoortwet) li jipprovdi għall-ħruġ u t-tiġdid tad-dokumenti Olandiżi tal-ivvjaġġar. 
Il-Kummissjoni jiddispjaċiha għall-fatt li jista’ jkun diffiċli biex jiġġeddu dawn id-dokumenti 
għal ċittadini Olandiżi li jirresiedu barra l-pajjiż, iżda r-responsabilità għat-tiġdid tad-
dokumenti hija unikament tal-awtoritajiet Olandiżi u l-Kummissjoni m’għandhiex il-
kompetenza li tintervieni f’każijiet bħal dawn. 

Rigward l-idea ta’ dokument Ewropew tal-identità, il-liġi tal-UE ma tipprevedix possibilità 
bħal din. Fir-rigward tal-eżerċitar tad-dritt taċ-ċittadini li jiċċaqilqu u jgħixu liberament, il-liġi 
tal-UE tistipula b’mod ċar li karta tal-identità nazzjonali jew passaport għandhom ikunu 
biżżejjed biex juru li d-detentur huwa ċittadin tal-UE u, għalhekk, li jgawdi d-drittijiet 
marbuta maċ-ċittadinanza tal-UE, bħalma huwa d-dritt li jiċċaqlaq u jgħix liberament fl-UE. 


