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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Milivoj Cvetkovic horvát állampolgár által benyújtott 1409/2011. számú 
petíció az elektronikus tartózkodási engedély teljes értékű személyazonosító 
dokumentumra való lecseréléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója horvát állampolgár, aki németországi állandó lakhellyel rendelkezik. 
Nehezményezi, hogy habár határozatlan idejű tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a 
1030/2002/EK és 380/2008/EK rendelet értelmében bevezetendő tartózkodási engedély csak 
az útlevéllel együtt lesz érvényes. A petíció benyújtója amellett érvel, hogy az Európai 
Unióban az elektronikus tartózkodási engedélyt a harmadik országokból érkezők tekintetében 
teljes értékű személyazonosító dokumentumra cseréljék le. A petíció benyújtója szerint nincs 
még egy olyan ország a világon, ahol az embereknek két személyazonosító dokumentumot 
kell maguknál hordaniuk.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Azok a horvát állampolgárok, akik egy schengeni övezetbe tartozó állam által kibocsátott, 
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek csak útlevelük alapján utazhatnak a schengeni 
övezetben. Ha a külső schengeni határok átlépésekor tartózkodási engedélyüket mutatják fel, 
útlevelükbe nem kerül bele a ki- és belépést igazoló pecsét.
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A Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 21. cikkének c) pontja kimondja, hogy a belső 
határokon a határellenőrzés megszüntetése nem érinti „a tagállamok számára biztosított azon 
lehetőséget, hogy jogszabályban írják elő az iratok és okmányok birtoklására vagy magánál 
tartására vonatkozó kötelezettséget”. 

A 21. cikk c) pontja értelmében a tagállamok számára biztosított a lehetőség arra, hogy 
eldöntsék, mely dokumentumokat és iratokat, például személyigazolványt és tartózkodási 
engedélyt kell a területükön utazó személyeknek maguknál tartaniuk. 

Néhány tagállam személyi igazolványt bocsát ki a területén lakóhellyel rendelkező harmadik 
országbeli állampolgárok számára. Ezek a személyi igazolványok azonban nem helyettesítik a 
tartózkodási engedélyt és utazás esetén nem számítanak érvényes iratnak.  Csak országon 
belüli személyazonosításra használják őket.

A tartózkodási engedély nem személyi igazolvány, és jelenleg nem tervezik személyi 
igazolvány bevezetését nem uniós polgárok számára.


