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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1891/2009, ko  iesniedzis Polijas valstspiederīgais Mauro 
Pulvirenti, par personu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Polijas valstspiederīgais, kurš dzīvo un strādā Itālijā. Viņam ir 
Itālijas personas apliecība, viņš ir tiesīgs balsot vēlēšanās Itālijā un viņam ir Itālijā izsniegta 
autovadītāja apliecība. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka uz viņa Itālijas personas apliecības 
ir uzraksts „Non valida per l'espatrio” (nav derīga izceļošanai). Viņš šo apliecību nevar 
izmantot ceļošanai Eiropā, jo to nevar izmantot, lai izbrauktu no Itālijas. Ja viņš, piemēram, 
vēlas lidot uz Poliju, viņam ir jāuzrāda pase. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam kā 
Eiropas pilsonim jābūt iespējai brīvi ceļot Eiropas Savienībā, izmantojot personas apliecību. 
Tādēļ viņš uzskata, ka uzraksts uz viņa Itālijas personas apliecības ir pretrunā principam par 
personu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un ka tas būtu jāaizvieto, piemēram, ar 
vārdiem „Valida per la circolazione negli stati della Comunità europea” (derīgs ceļošanai 
Eiropas Kopienas dalībvalstīs).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Itālijas Republikā tās pilsoņiem un ārvalstniekiem, kas pastāvīgi dzīvo Itālijas teritorijā, tiek 
izsniegta personas apliecība. Šā dokumenta uzdevums ir identificēt attiecīgo personu. Itālijas 
pilsoņi var izmantot savas personas apliecības kā ceļošanas dokumentus pases vietā, lai  
ceļotu uz valstīm, kurās personas apliecība tiek akceptēta kā derīgs ceļošanas dokuments. 
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. pantā paredzēts, ka. 

„Ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, 
ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai 
paredzētos pasākumus”.

Ar Direktīvu 2004/38/EK Eiropas Savienības pilsoņiem paredzētas tiesības ieceļot jebkurā 
Eiropas Savienības dalībvalstī un izceļot no jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts ar 
nosacījumu, ka attiecīgam pilsonim ir derīga personas apliecība vai pase. 

Saskaņā ar  piemērojamām ES tiesībām lūgumraksta iesniedzējam ir atļauts izceļot no Itālijas 
teritorijas un ceļot Eiropas Savienības teritorijā, ja viņam ir derīga personas apliecība vai pase, 
ko izsniegušas Polijas iestādes, kuras pilsonis viņš ir. Direktīvas 2004/38/EK 4. panta 
1. punktā paredzēts, ka „visiem Savienības pilsoņiem ar derīgu personas apliecību vai pasi un 
viņu ģimenes locekļiem, kas nav nevienas dalībvalsts pilsoņi un kam ir derīga pase, ir tiesības 
izceļot no dalībvalsts teritorijas, lai ceļotu uz citu dalībvalsti”. Turklāt ar Direktīvas 
2004/38/EK 4. panta 3. punktu dalībvalstīm noteikts pienākums izsniegt saviem 
valstspiederīgajiem personas apliecību vai pasi, kurā norādīta to valstiskā piederība. 

Saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 5. panta 1. punktu ES pilsoņiem, kam ir derīga personas 
apliecība vai pase, ir tiesības ieceļot jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī. Minētās 
direktīvas 5. panta 4. punktā dalībvalstīm noteikts pienākums nodrošināt iespēju Savienības 
pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem nav derīgu ceļošanas dokumentu, „apstiprināt 
vai pierādīt, ka tām ir brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības”. 

Kaut gan Itālija nevar izsniegt ceļošanas dokumentu Eiropas Savienības pilsonim, kuram nav 
Itālijas pilsonības, ES pilsonis var izmantot „īpašo personas apliecību”, lai apstiprinātu, ka 
viņam/viņai ir brīvas pārvietošanās tiesības neatkarīgi no uzraksta „nav derīga izceļošanai”. 

Komisija ļoti atbalsta to, ka Itālijā tiek izsniegts dokuments, kas derīgs to personu 
identifikācijai šīs valsts teritorijā, kuras nav Itālijas pilsoņi, un ka šis dokuments ļauj 
piedalīties balsošanā Itālijas parlamenta vēlēšanās, jo šādi pasākumi veicina citu dalībvalstu 
pilsoņu integrāciju Itālijas pilsoniskajā sabiedrībā. 

Ņemot vērā to, ka ar ES tiesību aktiem Itālijai nav noteikts pienākums izsniegt personas 
apliecības personām, kas nav Itālijas pilsoņi, Komisija nevar iejaukties šajā lietā, lai atrisinātu 
to, kā to vēlas lūgumraksta iesniedzējs.


