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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1409/2011, внесена от Milivoj Cvetkovic, с хърватско гражданство, 
относно превръщането на електронното разрешение за пребиваване в 
пълноправен документ за самоличност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е хърватски гражданин с постоянно пребиваване в Германия. 
Той повдига възражения относно факта, че въпреки че той разполага с разрешение за 
пребиваване за неопределен срок, електронното разрешение за пребиваване, което 
следва да бъде въведено съгласно Регламент (EО) № 1030/2002 и 
Регламент (ЕО) № 380/2008, ще бъде валидно само в комбинация с неговия паспорт. 
Вносителят на петицията се застъпва за превръщането на електронното разрешение за 
пребиваване в пълноправен документ за самоличност за гражданите на трети държави в 
Европейския съюз. Вносителят на петицията посочва, че нито една страна в целия свят 
не изисква от лицата да носят в себе си два документа за самоличност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г..

Хърватските граждани, които имат валидно разрешение за пребиваване, издадено от 
държава, която е страна по Шенгенското споразумение, могат да пътуват в рамките на 
Шенгенското пространство единствено въз основа на своя паспорт. При прекосяване на 
външните граници на Шенгенското пространство чрез представяне на разрешението за 
пребиваване се избягва поставянето на печат при излизане и повторно влизане.
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Член 21, буква в) от Кодекса на шенгенските граници предвижда, че премахването на 
граничния контрол на вътрешните граници не засяга „възможността държава членка да 
предвиди в законодателството си задължение за притежаване или носене на 
документи“.

Съгласно член 21, буква в) държавите членки разполагат с възможността да решават 
какви документи лицата следва да носят със себе си, когато пътуват през тяхната 
територия, напр. карти за самоличност и разрешения за пребиваване.

Някои държави членки издават карти за самоличност на граждани на трети държави, 
които пребивават на тяхната територия. При все това тези карти за самоличност не 
заместват разрешенията за пребиваване и не са валидни пътни документи. Те се 
използват единствено за целите на удостоверяване на самоличността в рамките на 
съответната страна.

Разрешението за пребиваване не представлява карта за самоличност и понастоящем не 
се планира да се въвеждат карти за самоличност за лица, които не са граждани на ЕС.


