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Suġġett: Petizzjoni 1409/2011, imressqa minn Milivoj Cvetkovic, ta’ ċittadinanza 
Kroata, dwar il-bidla tal-permess ta’ residenza elettroniku f’karta tal-
identità permanenti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Kroat u għandu residenza permanenti fil-Ġermanja. Huwa 
qiegħed joġġezzjona minħabba l-fatt li, għalkemm huwa għandu permess ta’ residenza 
indefinit, il-permess ta’ residenza elettroniku li għandu jkun introdott skont ir-Regolamenti 
Nru 1030/2002 u 380/2008 ser ikun validu biss mal-passaport tiegħu. Il-petizzjonant jitlob li 
l-permess ta’ residenza elettroniku jinbidel f’karta tal-identità permanenti għaċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi fl-UE. Il-petizzjonant jindika li l-ebda pajjiż fid-dinja ma jeżiġi li l-persuni jġorru 
fuqhom żewġ dokumenti li jippruvaw l-identità. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-24 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012

Ċittadini Kroati li jkollhom permess ta' residenza validu maħruġ minn Stat ta' Schengen
jistgħu jivvjaġġaw fiż-żona Schengen biss fuq il-bażi tal-passaport tagħhom. Meta jkunu 
qegħdin jaqsmu l-fruntiera esterna ta' Schengen, jekk ċittadini Kroati juru permess ta' 
residenza ma jkunx hemm bżonn li l-passaporti tagħhom jiġu ttimbrati malli joħorġu u hekk 
kif jerġgħu jidħlu.

L-Artikolu 21(c) tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen jipprevedi li t-tneħħija tal-kontroll
konfinali fil-fruntieri interni ma għandhiex taffettwa "il-possibbiltà għal Stat Membru li 
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jipprevedi bil-liġi għal obbligu li jinżammew jew jinġarru karti u dokumenti"

Skont l-Artikolu 21(c), l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jiddeċiedu liema dokumenti
u karti l-persuni għandhom jġorru magħhom meta jkunu qegħdin jivvjaġġaw fit-territorju 
tagħhom eż. karti tal-identità u permessi ta' residenza.

Xi Stati Membri joħorġu karti tal-identità lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin jirrisjedu
fit-territorju tagħhom. Madanakollu, dawn il-karti tal-identità ma jissostitwixxux il-permess 
ta' residenza u mhumiex validi għal vjaġġar. Dawn jintużaw biss għal raġunijiet ta' 
identifikazzjoni fi ħdan il-pajjiż.

Il-permess ta' residenza mhuwiex karta tal-identità u attwalment ma hemmx pjanijiet biex tiġi 
introdotta karta tal-identità għal ċittadini mhux tal-UE. 


