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Suġġett: Petizzjoni 1444/2012 imressqa minn Antonio Casarini, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-istabbiliment ta’ passaport uniku Ewropew

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant fil-qosor jitlob għall-istabbiliment ta’ passaport uniku Ewropew li jkun validu 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE. Huwa jissuġġerixxi li d-dokument għandu jkun fih karta tas-
saħħa u, jekk jista’ jkun, liċenzja tas-sewqan.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Qabel it-Trattat ta’ Lisbona, il-kompetenza tal-UE fil-qasam tal-karti tal-identità kienet 
ristretta għal aspett wieħed: li tiżgura li l-Istati Membri jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom stess 
b’dokument tal-ivvjaġġar (jew passaporti jew karti tal-identità). L-Artikolu 18(3) tat-Trattat 
KE jipprekludi b’mod espliċitu kwalunkwe kompetenza oħra tal-UE.

Din id-dispożizzjoni tat-Trattat KE ma ġietx ittrasferita fit-Trattat ta’ Lisbona. L-
Artikolu 77(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jawtorizza lill-Kunsill, 
filwaqt li jaġixxi unanimament skont proċedura leġiżlattiva speċjali wara li kkonsulta lill-
Parlament, biex jadotta dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-passaporti, il-karti tal-identità, il-
permessi tar-residenza jew kwalunkwe dokument ieħor bħalhom jekk tkun meħtieġa azzjoni 
mill-UE biex tiffaċilita l-eżerċizzju tad-dritt taċ-ċittadini tal-UE biex jiċċaqalqu u jgħixu 
liberament fl-UE.
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L-Unjoni Ewropea ma toħroġx passaporti u bħalissa, mhijiex prevista proposta għal passaport 
Ewropew komuni fil-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni. Il-komunement imsejjaħ tal-UE 
huwa filfatt passaport nazzjonali stabbilit taħt il-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri u maħruġ 
mill-Istati Membri liċ-ċittadini tagħhom. Skont il-liġi tal-UE, il-karatteristiċi ta’ sigurtà u l-
identifikaturi bijometriċi inklużi fiċ-ċippa tal-passaport biss ġew armonizzati. Il-format 
attwali, madankollu, jinkludi karatteristiċi komuni li qablu fuqhom l-Istati Membri, bħal 
pereżempju id-daqs tal-karti, il-qoxra kulur burgundy, it-tipa simili għall-isem u l-emblema 
tal-Istat li joħorġu u l-użu tal-kliem “Unjoni Ewropea” bil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-
pajjiż fuq il-qoxra.  Dan jista’ jitqies bħala kontribut għall-għan stipulat mill-petizzjonant, 
jiġifieri li titrawwem l-identifikazzjoni taċ-ċittadini lejn l-UE u jiżdied l-għarfien tagħhom 
dwar l-istatus komuni tagħhom bħala ċittadini tal-UE.

Fir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE1 tagħha tal-2013, il-Kummissjoni qed tressaq tnax-il 
azzjoni konkreta biex jitneħħew l-ostakli li jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini meta jfittxu li 
jgawdu d-drittijiet tal-UE tagħhom, speċjalment f’sitwazzjonijiet transkonfinali. L-Azzjoni 3, 
b’mod partikolari, tikkonċerna s-simplifikazzjoni ta’ formalitajiet għaċ-ċittadini tal-UE u l-
membri tal-familji tagħhom li jgħixu fi Stati Membri oħra, notevolment fir-rigward tar-
residenza u d-dokumenti tal-identità tagħhom. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni se tagħti 
ħarsa lejn modi biex jitneħħew l-ostakli ffaċċjati miċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familji 
tagħhom, inkluża l-fattibbiltà ta’ dokumenti Ewropej uniformi fakultattivi għaċ-ċittadini, fejn 
applikabbli.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li ssegwi s-suġġeriment tal-petizzjonant għal passaport 
komuni tal-UE validu għaċ-ċittadini kollha. 

                                               
1 Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tal-2013 COM(2013) 269 finali. 


