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Om: Andragende 1444/2012 af Antonio Casarini, italiensk statsborger, om indførelse 
af et fælles europæisk pas

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer kort og præcist til indførelsen af et fælles europæisk pas, der er gyldigt 
for alle EU-borgere. Han foreslår, at dokumentet også skal indeholde et sygesikringskort og 
eventuelt et kørekort.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Før Lissabontraktaten trådte i kraft, var EU's beføjelser inden for identifikationspapirer 
begrænset til ét aspekt: at sikre, at medlemsstaterne forsyner deres egne borgere med et 
rejsedokument (enten pas eller id-kort). Artikel 18, stk. 3, i EF-traktaten udelukkede eksplicit 
enhver anden beføjelse til EU.

Denne bestemmelse fra EF-traktaten blev ikke medtaget i Lissabontraktaten. Artikel 77, 
stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillader, at Rådet ved 
enstemmighed, i overensstemmelse med en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af 
Parlamentet, kan vedtage bestemmelser vedrørende pas, id-kort, opholdstilladelser eller andre, 
tilsvarende dokumenter, hvis tiltag på EU-plan er nødvendigt for at lette unionsborgernes 
udøvelse af deres ret til at bevæge sig og bosætte sig frit inden for EU's grænser.
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Den Europæiske Union kan ikke udstede pas, og Kommissionens arbejdsprogram opererer i 
øjeblikket ikke med noget forslag om indførelsen af et fælles europæisk pas. Det, der ofte 
kaldes et EU-pas, er reelt et nationalt pas udstedt af medlemsstaterne til deres borgere i 
henhold til den nationale ret. Det er alene sikkerhedselementerne og de biometriske 
identifikatorer, der indgår i passets chip, der er blevet harmoniseret under EU-retten. Det 
nuværende format omfatter dog fælles elementer, som medlemsstaterne er nået til enighed 
om, såsom papirstørrelse, det rødbedefarvede omslag, ensartet typografi for den udstedende 
stats navn og våbenmærke og brugen af ordene "Den Europæiske Union" på landets officielle 
sprog på forsiden. Dette kan ses som et bidrag til det mål, som andrageren opstiller, nemlig at 
fremme borgernes identificering med EU og øge deres bevidsthed om deres fælles status som 
EU-borgere.

I Kommissionens rapport om unionsborgerskab 20131 fremsættes der 12 konkrete tiltag til 
fjernelse af de hindringer, som borgerne møder i bestræbelserne på at udøve deres EU-
rettigheder, navnlig i tværnationale situationer. Det tredje tiltag omhandler specifikt 
forenklingen af formaliteterne for EU-borgere og deres familiemedlemmer, der bor i andre 
medlemsstater, navnlig hvad angår bolig og id-papirer. Kommissionen vil i denne forbindelse 
afsøge måder til at fjerne de hindringer, som unionsborgerne og deres familier står over for,
herunder hensigtsmæssigheden af valgfrie, ensartede EU-dokumenter for borgerne i relevante 
tilfælde. 

Konklusion

Kommissionen er ikke i stand til at følge op på andragerens forslag om et fælles europæisk 
pas til udstedelse til alle borgere." 

                                               
1 Rapport om unionsborgerskab 2013, COM(2013)0269 endelig.


