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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy : Petycji 1891/2009, którą złożył Mauro Pulvirenti (Polska), w sprawie 
swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Polski, zamieszkującym i pracującym we Włoszech. 
Posiada on włoski dowód tożsamości i prawo jazdy, a ponadto jest uprawniony do głosowania 
w wyborach we Włoszech. Twierdzi, że w jego dowodzie tożsamosci widnieją słowa „Non 
valida per l'espatrio” (nieważny w przypadku wyjazdu z kraju). W rezultacie, nie może z 
niego korzystać, aby podróżować po Europie, ponieważ nie może na jego podstawie opuścić 
Włoch. Przykładowo, jeśli pragnie podróżować do Polski, musi okazać paszport. Składający 
petycję uważa, że jako europejski obywatel powinien móc swobodnie podróżować na terenie 
UE na podstawie dowodu tożsamości. W związku z powyższym twierdzi, że słowa znajdujące 
się na włoskim dokumencie tożsamości są sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu osób w 
Unii Europejskiej i powinno się je zastąpić na przykład zapisem: „Valida per la circolazione 
negli stati della Comunità europea” (ważny w przypadku podróżowania na terytorium państw 
Wspólnoty Europejskiej).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu PE.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Republika Włoska wydaje swoim obywatelom i obcokrajowcom zamieszkałym na terytorium 
tego kraju dowód tożsamości. Celem tego dokumentu jest identyfikacja jego posiadacza.
Obywatele włoscy mogą posługiwać się dowodem tożsamości jako dokumentem podróży 
zamiast paszportu, aby wyjeżdżać do krajów uznających dowód tożsamości za ważny 
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dokument podróży.

Artykuł 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi:

„Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się 
i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i 
warunków ustanowionych w Traktatach i w środkach przyjętych w celu ich 
wykonania.”

Na mocy dyrektywy 2004/38/WE obywatelowi Unii Europejskiej przysługuje prawo wjazdu 
do wybranego państwa członkowskiego UE i jego opuszczenia pod warunkiem, że obywatel 
ten posiada ważny dowód tożsamości lub paszport.

Na mocy obowiązującego prawa UE składający petycję ma prawo opuszczenia terytorium 
włoskiego i podróżowania w obrębie Unii Europejskiej tylko, jeżeli posiada ważny dowód 
tożsamości lub paszport wydany w Polsce, czyli w kraju, którego jest obywatelem. Natomiast 
art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE stanowi, że „wszyscy obywatele Unii posiadający ważny 
dowód tożsamości lub paszport oraz członkowie ich rodziny, którzy nie są obywatelami 
jednego z państw członkowskich, lecz posiadają ważny paszport, mają prawo do opuszczenia 
terytorium państwa członkowskiego, w celu odbycia podróży do innego państwa 
członkowskiego.” Ponadto art. 4 ust. 3 tejże dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie 
do wydawania swoim obywatelom dowodu tożsamości lub paszportu potwierdzającego ich 
przynależność państwową.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE obywatele UE mają prawo wjazdu na 
terytorium wybranego państwa członkowskiego Unii Europejskiej z ważnym dokumentem 
tożsamości lub paszportem. Natomiast art. 5 ust. 4 tejże dyrektywy zobowiązuje państwa 
członkowskie do zapewnienia obywatelom Unii i członkom ich rodzin, którzy nie posiadają 
ważnych dokumentów podróży, możliwość „udowodnienia w inny sposób, że są objęci 
prawem swobodnego przemieszczania się i pobytu.”

Choć Włochy nie mogą wydać dokumentu podróży obywatelowi Unii Europejskiej, który nie 
posiada włoskiego obywatelstwa, obywatel UE mógłby skorzystać ze „specjalnego dowodu 
tożsamości”, aby udowodnić, że jest objęty prawem swobodnego przemieszczania się 
niezależnie od sformułowania „nieważny w przypadku wyjazdu z kraju”.

Fakt, że Włochy wydają dokument ważny jako dokument tożsamości na terytorium tego kraju 
dla osób, które nie posiadają obywatelstwa włoskiego, i że dokument ten umożliwia im udział 
w wyborach do włoskiego parlamentu, są środkami niezmiernie pochwalanymi przez 
Komisję, ponieważ sprzyjają integracji obywateli innych państw członkowskich z włoskim 
społeczeństwem obywatelskim.

Biorąc pod uwagę fakt, że prawo UE nie zobowiązuje Włoch do wydawania dowodów 
tożsamości osobom, które nie posiadają obywatelstwa włoskiego, Komisja nie może podjąć
interwencji w sprawie składającego petycję.


