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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1444/2012, którą złożył Antonio Casarini (Włochy), w sprawie 
ustanowienia jednolitego paszportu europejskiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w sposób zwięzły wzywa do ustanowienia jednolitego paszportu 
europejskiego, ważnego dla wszystkich obywateli UE. Sugeruje on, że dokument taki 
powinien zawierać także kartę zdrowia oraz, jeżeli będzie to możliwe, prawo jazdy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego kompetencje UE w dziedzinie dowodów 
tożsamości ograniczały się do jednej kwestii: zapewnienia, by państwa członkowskie 
wydawały swoim obywatelom dokument podróżny (paszport lub dowód tożsamości). Artykuł 
18 ust. 3 traktatu WE wyraźnie wyłączał jakąkolwiek inną kompetencję UE w tej dziedzinie.

Ten przepis traktatu WE nie został przeniesiony do traktatu lizbońskiego. Artykuł 77 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że jeżeli działanie Unii okazuje się 
niezbędne do ułatwienia wykonywania prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium UE, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną 
procedurą ustawodawczą, po konsultacji z Parlamentem, może przyjąć przepisy dotyczące 
paszportów, dowodów tożsamości, dokumentów pobytowych lub jakichkolwiek innych 
podobnych dokumentów.
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Unia Europejska nie wydaje paszportów, a w obecnym programie prac Komisji nie 
przewidziano wniosku dotyczącego wspólnego paszportu europejskiego. Paszport określany 
powszechnie jako europejski jest w istocie krajowym paszportem wydawanym obywatelom 
przez ich państwa członkowskie na podstawie ich poszczególnych praw. W prawie unijnym 
zharmonizowano jedynie zabezpieczenia i wskaźniki biometryczne zawarte w chipie 
paszportowym. Obecny format paszportu ma wspólne cechy, na które zgodziły się państwa 
członkowskie, takie jak rozmiar dokumentu, bordowy kolor okładki, podobna czcionka nazwy 
i godła państwa wydającego oraz umieszczenie na okładce słów „Unia Europejska” w języku 
lub językach urzędowych danego kraju. Można to postrzegać jako przyczynianie się do celu, 
za którym opowiedział się składający petycję, mianowicie wzmacnianie utożsamiania się 
obywateli z UE i zwiększanie ich wiedzy o wspólnym statusie jako obywateli UE.

W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2013 r.1 Komisja proponuje dwanaście 
konkretnych działań zmierzających do zniesienia barier, na jakie napotykają obywatele 
próbujący skorzystać z przysługujących im praw unijnych, zwłaszcza w sytuacjach 
transgranicznych. W szczególności działanie 3 dotyczy uproszczenia formalności dla 
obywateli UE i członków ich rodzin zamieszkujących w innych państwach członkowskich w 
odniesieniu zwłaszcza do ich dokumentów poświadczających zamieszkanie i tożsamość. W 
związku z tym Komisja będzie badała sposoby usunięcia przeszkód, z którymi borykają się 
obywatele UE i członkowie ich rodzin, m.in. odpowiednio wykonalność ewentualnych 
jednolitych dokumentów europejskich dla obywateli.

Wniosek

Komisja nie jest w stanie odpowiedzieć na zgłoszoną przez składającego petycję propozycję 
dotyczącą wspólnego unijnego paszportu ważnego dla wszystkich obywateli. 

                                               
1 Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r., COM(2013) 269 final. 


