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με τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί με συνοπτικό τρόπο τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου που θα 
ισχύει για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης κάρτα ασθενείας και, πιθανώς, άδεια οδήγησης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα των δελτίων 
ταυτότητας περιοριζόταν σε μία πτυχή: τη διασφάλιση της έκδοσης από τα κράτη μέλη 
κάποιου ταξιδιωτικού εγγράφου για τους πολίτες τους (διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας). Το 
άρθρο 18 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ απέκλειε σαφώς οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα 
για την ΕΕ.

Η διάταξη αυτή της Συνθήκης ΕΚ δεν μεταφέρθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σύμφωνα 
με το άρθρο 77 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
Συμβούλιο μπορεί, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζει 
διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαμονής ή κάθε 
άλλο εξομοιούμενο έγγραφο, εάν φαίνεται αναγκαία η δράση της Ένωσης προκειμένου να 
διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ για ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή στην ΕΕ. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκδίδει διαβατήρια και δεν προβλέπεται προς το παρόν στο 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής η πρόταση για έκδοση κοινού ευρωπαϊκού διαβατηρίου. 
Το κοινώς γνωστό διαβατήριο της ΕΕ δεν είναι στην ουσία παρά ένα εθνικό διαβατήριο το 
οποίο διέπεται από την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών και το οποίο εκδίδεται από τα 
κράτη μέλη για τους πολίτες τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ έχουν εναρμονιστεί 
μόνο τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα (τσιπ) του διαβατηρίου. Ο τρέχων 
μορφότυπος περιλαμβάνει, ωστόσο, κοινά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν συμφωνηθεί από 
τα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα, το μέγεθος του χαρτιού, το χρώμα του εξωφύλλου 
(κόκκινο Βουργουνδίας), παρόμοια τυπογραφικά στοιχεία για την ονομασία και το έμβλημα 
του εκδίδοντος κράτους και η χρήση των λέξεων «Ευρωπαϊκή Ένωση» στο εξώφυλλο στην 
επίσημη γλώσσα ή τις γλώσσες της χώρας. Τα παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου που ορίζει ο αναφέρων, δηλαδή στην προώθηση της 
ταύτισης των πολιτών με την ΕΕ και στην ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά το κοινό 
καθεστώς τους ως πολιτών της ΕΕ.

Η Επιτροπή, στην Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της Ένωσης1 συγκέντρωσε δώδεκα 
συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την άρση των εμποδίων που συναντούν οι πολίτες όταν 
προσπαθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης, 
ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. Η δράση 3, αφορά συγκεκριμένα την απλούστευση της 
διεκπεραίωσης διατυπώσεων για τους πολίτες της ΕΕ και για τα μέλη της οικογένειάς τους 
που ζουν σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τα έγγραφα διαμονής και ταυτότητας.  Η 
Επιτροπή θα εξετάσει, σε αυτό το πλαίσιο, τρόπους άρσης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους, περιλαμβανομένης της σκοπιμότητας 
έκδοσης προαιρετικών ενιαίων ευρωπαϊκών εγγράφων για τους πολίτες, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει συνέχεια στην πρόταση του αναφέροντος για έκδοση 
κοινού διαβατηρίου της ΕΕ το οποίο να ισχύει για όλους τους πολίτες. 

                                               
1 Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ, COM(2013) 269 τελικό. 


