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Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1409/2011, którą złożył Milivoj Cvetkovic (Chorwacja), w sprawie 
przekształcenia elektronicznego dokumentu pobytowego w oddzielny 
dokument tożsamości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Chorwacji mieszkającym na stałe w Niemczech. Wyraża 
on zastrzeżenia co do faktu, że pomimo, iż ma on zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony, 
elektroniczny dokument pobytowy mający zostać wprowadzony na mocy rozporządzenia 
nr 1030/2002 i 380/2008 będzie ważny jedynie w zestawieniu z jego paszportem. Składający 
petycję wnosi o przekształcenie elektronicznego dokumentu pobytowego w oddzielny 
dokument tożsamości dla obywateli państw trzecich mieszkających w UE. Zaznacza on, że 
w żadnym kraju na świecie nie jest wymagane noszenie przy sobie dwóch dokumentów 
tożsamości. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 24 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Obywatele Chorwacji posiadający ważne prawo pobytu wydane przez państwo układu 
Schengen mogą poruszać się po tym obszarze jedynie na podstawie paszportu. Przy 
przekraczaniu granicy zewnętrznej strefy Schengen wylegitymowanie się zezwoleniem na 
pobyt pozwala uniknąć stemplowania paszportu przy wyjeździe i ponownym wjeździe.

Artykuł 21 lit. c) kodeksu granicznego Schengen gwarantuje, że zniesienie kontroli 
granicznych na granicach wewnętrznych „nie ma wpływu na możliwość ustanowienia przez 
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państwo członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów
i dokumentów”.

Zgodnie z art. 21 lit. c) państwa członkowskie mają możliwość decydować, które dokumenty 
i papiery powinno się mieć przy sobie podczas podróży na ich terytorium, np. dokumenty 
tożsamości oraz zezwolenia na pobyt.

Niektóre państwa członkowskie wydają dokumenty tożsamości obywatelom krajów trzecich 
zamieszkującym ich terytorium. Dokumenty te nie zastępują jednak zezwolenia na pobyt i nie 
są ważne podczas podróży. Są one jedynie stosowane do celów identyfikacji w tym kraju.

Zezwolenie na pobyt nie jest dokumentem tożsamości i aktualnie nie planuje się 
wprowadzenia dokumentu tożsamości dla osób niebędących obywatelami krajów 
członkowskich UE. 


