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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1891/2009, внесена от Mauro Pulvirenti, с полско гражданство, 
относно свободното движение на хора в Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е полски гражданин, който живее и работи в Италия. Той има 
италианска лична карта, правото да гласува на италиански избори и италианско 
свидетелство за правоуправление. Той се оплаква, че неговата италианска лична карта е 
маркирана с думите „Non valida per l'espatrio“ (невалидна за пребиваване в чужбина). В 
резултат на това, той не може да я използва за пътуване в рамките на Европа, тъй като 
не може да я използва, за да напусне Италия. Ако например желае да лети до Полша, 
той трябва да покаже своя паспорт. Вносителят смята, че като европейски гражданин, 
той би трябвало да може да пътува свободно в ЕС с личната си карта. Поради това той 
счита, че надписът, отпечатан на неговата италианска лична карта, е в разрез с 
принципа за свободно движение на лица в Европейския съюз, като същият би трябвало 
да бъде заменен, например, с думите „Valida per la circolazione negli stati della Comunità 
europea“ (валидна при пътуване в държавите-членки на Европейската общност).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Италианската република издава на своите граждани и чуждите граждани, пребиваващи 
на италианска територия, лични карти. Този документ има за цел да идентифицира 
лицето, което го притежава. Италианските граждани могат да използват своите лични 
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карти като пътен документ, вместо паспорт, за да пътуват до страни, които приемат 
личната карта като валиден пътен документ. 

Член 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предвижда следното: 

„Всеки гражданин на Съюза има правото свободно да се движи и да 
пребивава в рамките на територията на държавите-членки при спазване на 
ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети 
за тяхното осъществяване.“

Директива 2004/38/ЕО осигурява на гражданите на Европейския съюз правото на 
влизане и излизане от всяка една държава-членка на Европейския съюз, при условие че 
гражданите притежават валидна лична карта или паспорт. 

Съгласно приложимото законодателство на ЕС, на вносителя на петицията се 
разрешава да напусне територията на Италия и да пътува в рамките на Европейския 
съюз единствено ако притежава валидна лична карта или паспорт, издаден от Полша, 
страна, чийто гражданин вносителят е. В действителност член 4, параграф 1 от 
Директива 2004/38/ЕО гласи, че „всички граждани на Съюза с валидна карта за 
самоличност или паспорт и членовете на техните семейства, които не са граждани на 
държава–членка и които притежават валиден паспорт, имат правото да напускат 
територията на държава–членка, за да пътуват до друга държава–членка“. Освен това 
член 4, параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО задължава държавите-членки да издават на 
своите граждани карта за самоличност или паспорт, удостоверяващ националността им. 

Съгласно член 5, параграф 1 от Директива 2004/38/EО гражданите на ЕС имат право да 
влизат на територията на държава-членка на Европейския съюз с валидна карта за 
самоличност или паспорт. Член 5, параграф 4 от въпросната директива задължава 
държавите-членки да предоставят на гражданите на Съюза или членовете на техните 
семейства, които не притежават валидни пътни документи, възможността да „докажат 
чрез други средства, че те имат право на свободно движение и пребиваване“. 

Въпреки че Италия не може да издаде пътен документ на гражданин на Европейския 
съюз, който няма италианско гражданство, един гражданин на ЕС би трябвало да може 
да използва „специалната лична карта“, за да докаже, че е обхванат от правото на 
свободно движение, независимо от фразата „невалидна за пребиваване в чужбина“. 

Фактът, че Италия издава документ, валиден за идентифицирането на нейна територия 
на лица, които не притежават италианско гражданство, и че това им позволява да 
гласуват в изборите за италиански парламент, са мерки, които Комисията дълбоко 
насърчава, тъй като тези мерки благоприятстват интеграцията на гражданите на други 
държави-членки в италианското гражданско общество. 

Като се има предвид фактът, че законодателството на ЕС не задължава Италия да 
издава карти на лица, които не притежават италианско гражданство, Комисията не 
може да се намеси в полза на вносителя на петицията.


