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Betreft: Verzoekschrift 1444/2012, ingediend door Antonio Casarini (Italiaanse 
nationaliteit), over de invoering van één enkel Europees paspoort

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt bondig om de invoering van één enkel Europees paspoort voor alle burgers 
van de Europese Unie. Hij oppert dat het document eveneens een medisch paspoort en 
eventueel ook een rijbewijs moet bevatten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Vóór het Verdrag van Lissabon was de bevoegdheid van de EU op het vlak van 
identiteitskaarten beperkt tot één aspect, namelijk erop toezien dat de lidstaten hun burgers 
een reisdocument verschaften (hetzij een paspoort, hetzij een identiteitskaart). Uit hoofde van 
artikel 18, lid 3, van het EG-Verdrag waren andere EU-bevoegdheden uitdrukkelijk 
uitgesloten.

Deze bepaling van het EG-Verdrag werd niet overgenomen in het Verdrag van Lissabon. 
Krachtens artikel 77, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kan 
de Raad, na overleg en in unaniem optreden met het Parlement (conform een bijzondere 
wetgevingsprocedure) bepalingen goedkeuren met betrekking tot paspoorten, 
identiteitskaarten, verblijfsvergunningen of andere gelijkaardige documenten indien zou 
blijken dat er EU-maatregelen nodig zijn om de uitoefening door de burgers van de EU van 
hun recht om vrij binnen de EU te reizen en te verblijven, te vergemakkelijken.
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De Europese Unie verstrekt geen paspoorten en in het werkprogramma van de Commissie is 
momenteel geen voorstel inzake één enkel Europees paspoort voorzien. Wat doorgaans met 
de term EU-paspoort wordt bedoeld, is eigenlijk een nationaal paspoort dat conform de 
nationale wetgeving van de EU-lidstaten is opgesteld en door de lidstaten aan hun burgers 
wordt uitgereikt. Het EU-recht heeft alleen voor de harmonisering van de veiligheidsaspecten 
en de in de paspoortchip verwerkte biometrische identificatoren gezorgd. Het huidige formaat 
van de paspoorten vertoont niettemin gemeenschappelijke kenmerken waarover de lidstaten 
afspraken hebben gemaakt, zoals de grootte van het document, de donkerrode omslag, een 
gelijkaardig lettertype voor de naam en het symbool van het land dat het paspoort uitreikt 
alsook de vermelding op de omslag van de woorden "Europese Unie" in de officiële taal of 
talen van het land. Dit alles kan als een stap in de richting van het door indiener 
vooropgestelde doel worden beschouwd, namelijk als een aanmoediging van de 
vereenzelviging van de burgers met de EU en een bevordering van het besef dat wij allemaal 
burgers van de EU zijn.

In haar verslag over het EU-burgerschap 20131 stelt de Commissie twaalf concrete 
maatregelen voor om de obstakels waarmee burgers geconfronteerd worden wanneer ze hun 
rechten als EU-burger willen laten gelden, vooral in grenssituaties, uit de weg te ruimen. 
Maatregel 3 heeft specifiek betrekking op de vereenvoudiging van de formaliteiten in verband 
met verblijfs- en identiteitsdocumenten die EU-burgers en hun in andere lidstaten 
verblijvende familieleden moeten vervullen. De Commissie wil in dit verband onderzoeken 
op welke manier ze de obstakels voor EU-burgers en hun familieleden uit de wereld kan 
helpen en zal zich eventueel ook buigen over de haalbaarheid van optionele, eenvormige 
Europese documenten voor alle EU-burgers.

Conclusie

De Commissie kan momenteel geen gevolg geven aan de suggestie van indiener om een 
gemeenschappelijk EU-paspoort voor alle burgers van de EU in te voeren.

                                               
1 Verslag over het EU-burgerschap 2013 COM(2013) 269 definitief. 


