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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1409/2011 adresată de Milivoj Cvetkovic, de cetățenie croată, privind 
transformarea permisului de ședere în format electronic în document de identitate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean croat cu reședința permanentă în Germania. Acesta obiectează cu 
privire la faptul că, deși deține un permis de ședere permanentă, permisul de ședere în format 
electronic, care trebuie să fie introdus în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1030/2002 și 
380/2008, nu va fi valabil decât împreună cu pașaportul său. Petiționarul solicită 
transformarea permisului de ședere în format electronic în document de identitate pentru 
cetățenii din țările terțe care se află pe teritoriul UE. Petiționarul afirmă că nicio țară din lume 
nu impune persoanelor să aibă asupra lor două documente care să ateste identitatea. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Cetățenii croați care dețin un permis de ședere valabil, eliberat de către un stat Schengen, pot 
călători în spațiul Schengen doar pe baza pașaportului lor. La trecerea frontierei externe 
Schengen, prin arătarea permisului de ședere nu se mai ștampilează pașaportul cetățeanului la 
ieșirea/reintrarea în țară.

Articolul 21 litera (c) din Codul Frontierelor Schengen prevede că eliminarea controlului la 
frontierele interne nu aduce atingere „posibilității unui stat membru de a prevedea în legislația 
sa internă obligația de a deține și de a purta permise și alte documente”. 
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În conformitate cu articolul 21 litera (c), statele membre au posibilitatea de a decide care sunt 
documentele și actele pe care trebuie să le dețină cetățenii când călătoresc pe teritoriul lor, de 
exemplu, cărți de identitate și permise de ședere. 

Unele state membre emit cărți de identitate pentru resortisanții țărilor terțe care își au 
reședința pe teritoriul lor. Cu toate acestea, aceste cărți de identitate nu înlocuiesc permisul de 
ședere și nu sunt valabile pentru călătorie.  Acestea sunt utilizate numai pentru identificarea 
efectuată în interiorul țării.

Permisul de ședere nu este o carte de identitate, iar în prezent nu există planuri de a introduce 
o carte de identitate pentru cetățenii care provin din state ce nu sunt membre UE. 


