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Temats: Lūgumraksts Nr. 1444/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Antonio 
Casarini, par vienotas Eiropas pases ieviešanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ieviest vienotu Eiropas pasi, ko varētu izmantot visi ES 
iedzīvotāji. Viņš ierosina, ka šim dokumentam būtu jāietver arī veselības karte un, iespējams, 
vadītāja apliecība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Pirms Lisabonas līguma ES kompetence personas apliecību jomā attiecās tikai uz vienu 
aspektu: nodrošināt to, lai dalībvalstis izdotu saviem iedzīvotājiem ceļošanas dokumentu (pasi 
vai personas apliecību).. EK līguma 18. panta 3. punktā bija skaidri noteikts, ka ES nav citas 
kompetences.

Šis EK līguma nosacījums netika iekļauts Lisabonas līgumā. Ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 77. panta 3. punktu Padome tiek pilnvarota, rīkojoties vienprātīgi saskaņā 
ar īpašu likumdošanas procedūru, pēc apspriešanās ar Parlamentu pieņemt noteikumus par 
pasēm, personas apliecībām, uzturēšanās atļaujām vai līdzīgiem dokumentiem, ja ES rīcība ir 
nepieciešama, lai veicinātu ES iedzīvotāju tiesību izmantošanu brīvi pārvietoties un uzturēties 
ES.
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Eiropas Savienība neizdod pases, un Komisijas darba programmā pašlaik nav paredzēts 
priekšlikums par vienotu Eiropas pasi. Par ES pasi parasti dēvētais dokuments patiesībā ir 
valsts pase, kas ieviesta saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem un ko dalībvalstis izdevušas 
saviem iedzīvotājiem. Atbilstoši ES tiesību aktiem ir saskaņoti tikai pasē izmantotie 
aizsardzības elementi un iekļautie biometriskie identifikatori. Tomēr pašreizējam 
noformējumam ir kopīgas iezīmes, par kurām dalībvalstis ir vienojušās, piemēram, papīra 
izmērs, bordosarkans vāks, līdzīgs burtveidols izdevējvalsts nosaukumam un ģerbonim, kā arī 
vārdu „Eiropas Savienība” lietojums uz vāka valsts oficiālajā valodā vai valodās. Var uzskatīt, 
ka tas veicina lūgumraksta iesniedzēja izvirzītā mērķa sasniegšanu, proti, nodot iedzīvotāju 
identifikācijas jautājumus ES pārziņā un palielināt cilvēku informētību par viņu kā ES 
iedzīvotāju statusu.

Komisija 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību1 ir ierosinājusi 12 konkrētus pasākumus, lai 
novērstu šķēršļus, ar kuriem iedzīvotāji saskaras, izmantojot savas ES tiesības, sevišķi robežu 
šķērsošanas gadījumā. Jo īpaši 3. pasākums attiecas uz formalitāšu vienkāršošanu ES 
iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri dzīvo citās dalībvalstīs, sevišķi attiecībā uz 
viņu dzīvesvietu un personu apliecinošiem dokumentiem. Komisija šajā saistībā izskatīs 
iespējas novērst šķēršļus, ar kuriem saskaras ES iedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi, tostarp 
iespējamību nepieciešamības gadījumā ieviest fakultatīvus vienotus Eiropas dokumentus 
iedzīvotājiem.

Secinājums

Komisija nevar turpināt darbu saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja priekšlikumu par vienotu 
Eiropas pasi, ko varētu izmantot visi ES iedzīvotāji.

                                               
1 2013. gada ziņojums par ES pilsonību, COM(2013)0269 final. 


