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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1262/2009, adresată de Sia Funke, de cetățenie olandeză, privind 
introducerea unui document de identitate european

1. Rezumatul petiției

Petiționara are cetățenie olandeză, însă s-a simțit dintotdeauna cetățean european și s-a dedicat 
mereu cauzei europene. Aceasta dorește să se introducă un document de identitate european și 
consideră că este de neînțeles faptul că în acest domeniu nu se depun eforturi în vederea 
actualizării reglementărilor existente. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționara reclamă problemele cu care se confruntă resortisanții olandezi care locuiesc în 
Germania atunci când își reînnoiesc aici actele de identitate olandeze. Aceasta dorește 
introducerea unui document de identitate european.

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că 
orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, 
sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Condițiile și limitările respective sunt prevăzute de Directiva 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora.
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Pentru a facilita libera circulație, articolul 4 alineatul (3) din directivă obligă statele membre, 
care acționează în conformitate cu propriile legi, să elibereze propriilor resortisanți și să le 
reînnoiască o carte de identitate sau un pașaport care să menționeze naționalitatea acestora. 

Țările de Jos au respectat obligația de mai sus prin adoptarea Legii olandeze privind 
pașapoartele (Paspoortwet) care reglementează eliberarea și reînnoirea documentelor 
olandeze de călătorie. Comisia regretă faptul că resortisanții olandezi care locuiesc în 
străinătate pot întâmpina probleme la reînnoirea acestor documente, însă responsabilitatea 
privind reînnoirea documentelor revine exclusiv autorităților olandeze, iar Comisia nu are 
competența de a interveni în aceste cazuri.

În ceea ce privește ideea unui document de identitate european, legislația europeană nu 
prevede o astfel de posibilitate. Când vine vorba de exercitarea dreptului la liberă circulație și 
ședere, legislația europeană stipulează clar că actul național de identitate sau pașaportul
trebuie să fie suficiente pentru a demonstra faptul că posesorul este cetățean UE și, prin 
urmare, beneficiază de drepturile legate de cetățenia UE, cum ar fi dreptul la liberă circulație 
și ședere pe teritoriul Uniunii Europene.


