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pateikė Italijos pilietis Antonio Casarini

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pateikia glaustą nuomonę ir ragina sukurti bendrą Europos Sąjungos pasą, 
kuris galiotų visiems ES piliečiams. Jis siūlo į dokumentą taip pat integruoti sveikatos 
draudimo kortelę ir galbūt vairuotojo pažymėjimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai Europos Sąjunga dėl asmens tapatybės kortelių galėjo 
imtis veiksmų tik vienoje srityje: užtikrinti, kad valstybės narės savo piliečiams išduotų 
kelionės dokumentus (arba pasus, arba asmens tapatybės korteles). Pagal ES sutarties 
18 straipsnio 3 dalį Europos Sąjungai buvo griežtai draudžiama imtis veiksmų kitose srityse.

Ši ES sutarties nuostata neperkelta į Lisabonos sutartį. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 77 straipsnio 3 dalį Tarybai leidžiama, sprendžiant pagal specialią teisėkūros 
procedūrą ir pasikonsultavus su Parlamentu, vieningai priimti nuostatas, susijusias su pasais, 
asmens tapatybės kortelėmis, leidimais gyventi šalyje ar bet kokiais kitais panašiais 
dokumentais, jeigu paaiškėja, kad ES turėtų imtis veiksmų, kad ES piliečiams sudarytų 
palankesnes sąlygas naudotis savo teise judėti ir laisvai apsigyventi Europos Sąjungos 
teritorijoje.
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Europos Sąjunga neišduoda pasų, o pasiūlymas dėl bendro Europos Sąjungos paso sukūrimo 
šiuo metu neįtrauktas į Komisijos darbo programą. Vadinamasis ES pasas iš tikrųjų yra 
nacionalinis pasas, parengtas pagal valstybių narių nacionalinės teisės aktus ir valstybių narių 
išduodamas savo piliečiams. Pagal ES teisės aktus buvo suderintos tik pasų apsauginės 
savybės ir į paso lustą integruojami biometriniai identifikatoriai. Vis dėlto dabartiniai pasų 
metmenys turi bendrų valstybių narių sutartų bruožų, pvz., popieriaus dydis, tamsiai raudonos 
spalvos viršelis, panašus pasą išduodančios valstybės pavadinimo ir herbo šriftas ir valstybės 
oficialiąja kalba ar kalbomis nurodytas pavadinimas „Europos Sąjunga“ ant viršelio. Tai 
galima laikyti indėliu siekiant peticijos pateikėjo nurodyto tikslo, t. y. skatinti piliečius 
tapatintis su Europos Sąjunga ir didinti jų informuotumą apie jų, kaip ES piliečių, bendrą 
statusą.

Savo 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje1 Komisija pateikė dvylika konkrečių veiksmų, skirtų 
kliūtims, su kuriomis piliečiai susiduria norėdami pasinaudoti savo, kaip ES piliečių, teisėmis, 
ypač tarpvalstybiniais atvejais, pašalinti. Visų pirma pagal trečiąjį veiksmą siekiama 
supaprastinti ES piliečių ir jų šeimos narių, gyvenančių kitose valstybėse narėse, formalumus, 
pirmiausia susijusius su jų teisę gyventi šalyje patvirtinančiais ir asmens tapatybės 
dokumentais. Atsižvelgdama į tai, Komisija ieškos būdų, kaip būtų galima pašalinti ES 
piliečiams ir jų šeimos nariams kylančias kliūtis, ir išnagrinės pasiūlymo atitinkamais atvejais 
piliečiams išduoti neprivalomus vienodus Europos Sąjungos dokumentus pagrįstumą.

Išvada

Komisija negali imtis tolesnių veiksmų dėl peticijos pateikėjo pateikto pasiūlymo sukurti 
visiems piliečiams galiojantį bendrą Europos Sąjungos pasą.“

                                               
1 2013 m. ES pilietybės ataskaita, COM(2013) 0269 final.


