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az egységes európai útlevél létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – tömören megfogalmazva mondanivalóját – felszólít az egységes 
európai útlevél létrehozására, amely az Unió valamennyi polgára számára kiadható. Javasolja, 
hogy az okmányt egyben egészségügyi kártyaként, és lehetőleg jogosítványként is lehessen 
használni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Lisszaboni Szerződést megelőzően az Unió hatásköre a személyazonosító igazolványok 
terén egy szempontra korlátozódott: annak biztosítására: hogy a tagállamok úti okmányokkal 
(útlevéllel vagy személyigazolvánnyal) lássák el polgáraikat. Az EK-szerződés 18. cikkének 
(3) bekezdése kifejezetten kizárt bármilyen már uniós hatáskört.

Az EK-szerződésnek ez a rendelkezése nem került át a Lisszaboni Szerződésbe.  Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 77. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza a Tanácsot, 
hogy – a Parlamenttel történt konzultációt követően egy különleges jogalkotási eljárásnak 
megfelelően egyhangúlag eljárva – rendelkezéseket fogadjon el az útlevelek, a 
személyazonosító igazolványok, a tartózkodási engedélyek vagy bármely egyéb ilyen 
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dokumentum vonatkozásában, amennyiben az EU fellépése szükségesnek bizonyul az uniós 
polgárok EU-n belüli szabad mozgásához és tartózkodásához való jog gyakorlásának 
elősegítéséhez.

Az Európai Unió nem ad ki útlevelet, és útlevél bevezetésére vonatkozó javaslat sem szerepel 
jelenleg a Bizottság munkaprogramjában. A közkeletűen „uniós útlevélnek” nevezett okmány 
valójában nemzeti útlevél, amely a tagállamok nemzeti joga alapján kerül kiállításra, és a 
tagállamok állítják ki állampolgáraik számára. Az uniós jog alapján csak az útlevél részét 
képező biztonsági jellemzők és a biometrikus azonosítók harmonizációjára került sor. A 
jelenlegi formátum azonban olyan közös jellemzőket tartalmaz, amelyekről a tagállamok 
megegyeztek, pl. a papírméret, a vörös fedőlap, a kibocsátó állam nevének és címerének 
hasonló tipográfiája, valamint az „Európai Unió” szavak feltüntetése a borítón az ország 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein  Ez a petíció által felvetett célhoz való hozzájárulásnak is 
tekinthető, amely a polgárok uniós önazonosságának erősítése, illetve uniós polgárként 
élvezett közös státuszának tudatosabbá tétele.

Az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentésében1 a Bizottság 12 konkrét fellépést terjeszt 
elő azon akadályok felszámolására, melyekkel a polgárok uniós jogaik gyakorlása –
nevezetesen a határátlépések – során szembesülnek. Különösen a 3. fellépés vonatkozik egy 
másik tagállamban élő uniós polgárokkal és családtagjaikkal szembeni alaki követelmények 
egyszerűsítésére, nevezetesen a személyazonosító vagy tartózkodási dokumentumaik 
tekintetében. A Bizottság ebben az összefüggésben meg fogja vizsgálni az uniós 
állampolgárok és családtagjaik előtt álló akadályok megszüntetésének lehetőségeit, beleértve 
adott esetben a polgárok választható jellegű, egységes európai dokumentumainak 
kivitelezhetőségét.

Következtetés

A Bizottság jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy nyomon kövesse a petíció benyújtójának 
a minden polgár számára közös uniós útlevélre vonatkozó javaslatát.

                                               
1 2013. évi jelentés az uniós polgárságról (COM(2013)0269 végleges).


