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Tárgy: Mauro Pulvirenti lengyel állampolgár által benyújtott 1891/2009 számú petíció a 
személyek Európai Unión belüli szabad mozgásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója lengyel állampolgár, és Olaszországban lakik, illetve dolgozik. Olasz 
személyazonosító igazolványa van, részt vehet az olasz választásokon, és olasz jogosítvánnyal 
rendelkezik. Panaszt tesz amiatt, hogy olasz személyazonosító igazolványán a „Non valida 
per l'espatrio” („kiutazásra nem érvényes”) megjegyzés olvasható. Ezáltal ugyanis az 
igazolványt nem használhatja európai utazásaihoz, mert az Olaszország elhagyásakor nem 
érvényes. Ha például Lengyelországba akar repülni, az útlevelét kell felmutatnia. A petíció 
benyújtója szerint európai polgárként személyazonosító igazolványával szabadon kellene 
tudnia utaznia az Európai Unióban. Úgy véli továbbá, hogy az olasz személyazonosító 
igazolványon található megjegyzés ellentétben áll a személyek Európai Unión belüli szabad 
mozgásának elvével, és azt például a következő szövegre kellene lecserélni: „Valida per la 
circolazione negli stati della Comunità europea” („Az Európai Közösség államain belüli 
utazásra felhasználható”).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Az Olasz Köztársaság saját állampolgárai és az Olaszország területén lakóhellyel rendelkező 
külföldiek számára személyazonosító igazolványt állít ki. A dokumentum célja birtokosának 
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azonosítása. Az olasz állampolgárok útlevelet helyettesítő utazási okmányként is 
használhatják személyazonosító igazolványukat olyan országokba való beutazáshoz, amelyek 
a személyazonosító igazolványt érvényes utazási okmánynak fogadják el. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke kimondja, hogy: 

„A Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított
korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok 
területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz.”

A 2004/38/EK irányelv biztosítja az Európai Unió polgárai számára azt a jogot, hogy 
érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában az Európai Unió bármely 
tagállamába beléphessenek és onnan kiléphessenek. 

A vonatkozó európai uniós jogszabályok szerint a petíció benyújtója csak az állampolgársága 
szerinti ország, azaz Lengyelország által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány 
vagy útlevél birtokában hagyhatja el Olaszország területét és utazhat az Európai Unión belül. 
Sőt, a 2004/38/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „valamennyi uniós polgár 
érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, és azok a családtagjaik, akik nem 
valamelyik tagállam állampolgárai és érvényes útlevéllel rendelkeznek, jogosultak egy 
tagállam területét elhagyni egy másik tagállamba való utazás céljából”. Ezenkívül a 
2004/38/EK irányelv arra is kötelezi a tagállamokat, hogy saját állampolgáraik számára 
állampolgárságukat feltüntető személyazonosító igazolványt vagy útlevelet állítsanak ki. 

A 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a polgároknak érvényes 
személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában joguk van belépni az Európai Unió 
valamely tagállamának területére. Az említett irányelv 5. cikkének (4) bekezdése arra kötelezi 
a tagállamokat, hogy az érvényes utazási okmánnyal nem rendelkező uniós polgárok és 
családtagjaik számára biztosítsák annak lehetőségét, hogy „egyéb módon bizonyítsák, hogy 
vonatkozik rájuk a mozgás és a letelepedés szabadságának joga”. 

Bár Olaszország az Európai Unió nem olasz állampolgárságú polgára számára nem állíthat ki 
utazási okmányt, az európai uniós polgár a „kiutazásra nem érvényes” megjegyzés ellenére 
felhasználhatja „speciális személyazonosító igazolványát” annak bizonyítására, hogy 
vonatkozik rá a mozgás szabadságának joga. 

Az, hogy Olaszország a nem olasz állampolgárságú személyek számára személyazonosító 
dokumentumot állít ki, és lehetővé teszi számukra az olaszországi parlamenti választásokon 
való részvételt, olyan intézkedések, amelyeket Bizottság határozottan támogat, mivel azok 
más tagállamok állampolgárainak az olasz polgári társadalomba való beilleszkedését 
szolgálják. 

Mivel az európai uniós jog nem kötelezi Olaszországot arra, hogy személyazonosító 
igazolványt állítson ki a nem olasz állampolgárságú személyek számára, ezért a Bizottság nem 
tud fellépni a petíció benyújtója érdekében.


