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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1444/2012, внесена от Антонио Касарини, с италианско 
гражданство, относно създаването на единен европейски паспорт

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията накратко призовава за създаване на единен европейски 
паспорт, който да бъде валиден за всички граждани на ЕС. Той предлага документът да 
съдържа и здравна карта и, евентуално, свидетелство за управление.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29.04.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.08.13

Преди влизането в сила на Договора от Лисабон, компетенциите на ЕС в областта на 
документите за самоличност се ограничаваха до един аспект: да гарантира, че 
държавите членки издават на своите граждани документ за пътуване (паспорт или 
лична карта). С член 18, параграф 3 от Договора за ЕО на ЕС изрично се забраняват 
всякакви други компетенции.

Тази разпоредба на Договора за ЕО не бе възприета от Договора от Лисабон. Член 77, 
параграф 3 от Договора за функционирането на европейския съюз разрешава на Съвета, 
като действа с единодушие в съответствие със специална законодателна процедура след 
консултация с Парламента, да приема разпоредби относно паспортите, личните карти, 
разрешенията за пребиваване и всякакви други подобни документи, в случай че дадено 
действие на Съюза изглежда необходимо, за да се улесни упражняването на правото на 
гражданите на ЕС да се движат и пребивават свободно в рамките на ЕС.
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Европейският съюз не издава паспорти и в работната програма на Комисията не се 
предвижда предложение за общ европейски паспорт. Това, което общоприето се нарича 
„паспорт на ЕС“ са всъщност национални паспорти, установени съгласно националното 
законодателство на държавите членки и издавани от същите на техните граждани. 
Съгласно законодателството на ЕС са хармонизирани единствено защитните елементи 
и биометрични идентификатори, включени в паспортния чип. Настоящият формат 
обаче включва общи характеристики, по които държавите членки са постигнали 
съгласие, например размера на хартията, корицата в бургундско червено, подобен 
шрифт за името и герба на издаващата държава и използването на думите „Европейски 
съюз“ на корицата, изписано на нейния официален език или езици. Това може да се 
разглежда като принос за целта, поставена от вносителя на петицията, а именно, 
възпитаването на отъждествяването на гражданите с ЕС и повишаване на тяхната 
осведоменост относно общия им статут на граждани на ЕС.

В своя доклад за гражданството на ЕС1, Комисията предлага дванадесет конкретни 
действия за премахване на пречките, пред които се изправят гражданите в стремежа си 
се ползват с правата си на граждани на Съюза, по-специално в трансгранични ситуации. 
Действие 3 в частност се отнася до опростяване на формалностите за гражданите на ЕС 
и техните семейства, които живеят в други държави членки, по отношение по-
специално на техните документи за пребиваване и самоличност. В този контекст, 
Комисията ще разгледа начини за премахването на пречките, пред които са изправени 
гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, включително осъществимостта на 
незадължителни, еднородни европейски документи за гражданите, по целесъобразност.

Заключение

Комисията не е в състояние да даде ход на предложението на вносителя на петицията за 
общ паспорт на ЕС, валиден за всички граждани. 

                                               
1 Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. COM(2013) 269 окончателен. 


