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Tema: Peticija Nr. 1891/2009 dėl laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje, kurią 
pateikė Lenkijos pilietis Mauro Pulvirenti

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Lenkijos pilietis, gyvenantis ir dirbantis Italijoje. Jis turi Italijos 
tapatybės kortelę, gali balsuoti Italijoje organizuojamuose rinkimuose ir turi Italijoje išduotą 
vairuotojo pažymėjimą. Jis skundžiasi, kad jo Italijos tapatybės kortelėje nurodyta „Negalioja 
išvykstant“ (it. Non valida per l'espatrio). Todėl jis negali naudotis šia kortele keliaudamas po 
Europą, nes negali ja naudotis norėdamas išvykti iš Italijos. Jei jis, pavyzdžiui, nori lėktuvu 
skristi į Lenkiją, turi pateikti savo pasą. Peticijos pateikėjas mano, kad jam, kaip Europos 
piliečiui, turėtų būti suteikta galimybė laisvai keliauti Europos Sąjungoje su tapatybės kortele. 
Taip pat jis laikosi nuomonės, kad nuoroda Italijos tapatybės kortelėje prieštarauja laisvo 
asmenų judėjimo Europos Sąjungoje principui, todėl turi būti pakeista, pavyzdžiui, nuoroda 
„Galioja judėjimui Europos Bendrijos valstybėse“ (it. Valida per la circolazione negli stati 
della Comunità europea).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Italijos Respublika savo piliečiams ir Italijos teritorijoje gyvenantiems užsieniečiams išduoda 
asmens tapatybės kortelę. Šio dokumento paskirtis – identifikuoti ją turintį asmenį. Italijos 
piliečiai savo asmens tapatybės kortele gali naudotis kaip kelionės dokumentu vietoj paso 
keliaudami į šalis, kuriose asmens tapatybės kortelė pripažįstama galiojančiu kelionės 
dokumentu. 



PE448.713v01-00 2/2 CM\829524LT.doc

LT

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje teigiama: 

„Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose 
nustatytų apribojimų bei sąlygų“.

Direktyvoje 2004/38/EB Europos Sąjungos piliečiams suteikiama teisė įvažiuoti į bet kurią 
Europos Sąjungos valstybę narę ir iš jos išvažiuoti, jeigu pilietis turi galiojančią asmens 
tapatybės kortelę arba pasą. 

Remiantis galiojančiais ES teisės aktais, peticijos pateikėjui leidžiama išvykti iš Italijos 
teritorijos ir keliauti Europos Sąjungoje tik tuomet, jeigu jis turi galiojančią asmens tapatybės 
kortelę arba pasą, išduotus Lenkijoje, kurios pilietybę jis turi. Direktyvos 2004/38/EB 
4 straipsnio 1 dalyje iš tikrųjų teigiama, kad „visi Sąjungos piliečiai, turintys galiojančią 
asmens tapatybės kortelę arba pasą, taip pat jų šeimos nariai, kurie nėra valstybės narės 
piliečiai ir kurie turi galiojantį pasą, turi teisę palikti valstybės narės teritoriją vykstant į kitą 
valstybę narę“. Be to, Direktyvos 2004/38/EB 4 straipsnio 3 dalies nuostatos įpareigoja 
valstybes nares išduoti savo piliečiams asmens tapatybės kortelę arba pasą, kur būtų nurodyta 
jų pilietybė. 

Remiantis Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ES piliečiai turi teisę 
patekti į Europos Sąjungos valstybės narės teritoriją, pateikę galiojančią asmens tapatybės 
kortelę arba pasą. Minėtosios direktyvos 5 straipsnio 4 dalies nuostatos įpareigoja valstybes 
nares suteikti Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie neturi galiojančių kelionės 
dokumentų, galimybę „kitomis priemonėmis įrodyti, kad jis (ji) turi laisvo judėjimo teisę“. 

Nors Italija negali išduoti kelionės dokumento Europos Sąjungos piliečiui, kuris nėra Italijos 
pilietis, ES pilietis galėtų pasinaudoti „specialiąja tapatybės kortele“, kad įrodytų, jog jam 
suteikiama laisvo judėjimo teisė nepaisant įrašo „negalioja išvykstant“. 

Tai, kad Italija išduoda piliečiams, kurie neturi Italijos pilietybės, galiojantį dokumentą, skirtą 
identifikuoti asmenį jos teritorijoje, ir tai, kad šis dokumentas suteikia jiems teisę balsuoti 
Italijos parlamento rinkimuose, yra priemonės, kurias Komisija tvirtai remia, nes jos padeda 
kitų valstybių narių piliečiams integruotis Italijos pilietinėje visuomenėje. 

Atsižvelgiant į tai, kad ES teisės aktai neįpareigoja Italijos išduoti tapatybę patvirtinantį 
dokumentą asmenims, kurie neturi Italijos pilietybės, Komisija negali imtis veiksmų dėl 
peticijos pateikėjui palankaus sprendimo.“


