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Ref.: Petiția nr. 1444/2012, adresată de Antonio Casarini, de cetățenie italiană, privind 
crearea unui pașaport european unic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită în mod succint crearea unui pașaport european unic care să fie valabil 
pentru toți cetățenii UE. El sugerează că documentul ar trebui să cuprindă și un card de 
sănătate și, dacă este posibil, un permis de conducere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competența UE în materie de acte de 
identitate se rezuma la un singur aspect: Uniunea trebuia să se asigure că statele membre 
eliberează documente de călătorie cetățenilor proprii (fie pașapoarte, fie cărți de identitate). 
Articolul 18 alineatul (3) din Tratatul CE excludea în mod explicit orice alte competențe ale 
UE în acest sens.

Această prevedere din Tratatul CE nu s-a menținut în Tratatul de la Lisabona. Articolul 77
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene autorizează Consiliul, care 
hotărăște în unanimitate în temeiul unei proceduri legislative speciale, după consultarea 
Parlamentului, să adopte dispoziții referitoare la pașapoarte, cărți de identitate, permise de 
ședere sau oricare alt document similar în cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește 
necesară pentru a facilita exercitarea dreptului cetățenilor UE la liberă circulație și rezidență 
în cadrul Uniunii.
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Uniunea Europeană nu eliberează pașapoarte și, deocamdată, în programul de lucru al 
Comisiei, nu este prevăzută nicio propunere privind crearea unui pașaport european unic. 
Pașaportul UE, denumit astfel în mod uzual, este de fapt un pașaport național creat în temeiul 
legilor naționale ale statelor membre și eliberat de către acestea pentru cetățenii lor. În 
legislația comunitară au fost armonizate numai elementele biometrice de identificare și cele 
de securitate stocate pe cipul integrat al pașaportului. Totuși, formatul actual include 
caracteristici comune convenite de statele membre, cum ar fi dimensiunile hârtiei, coperta de 
culoare grena, caractere de același tip pentru numele și emblema statului emitent, precum și 
folosirea cuvintelor „Uniunea Europeană” în limba sau limbile oficială/oficiale din statul în 
cauză. Acest lucru poate fi considerat o contribuție la obiectivul formulat de petiționar, și 
anume promovarea identificării cetățenilor cu Uniunea și sensibilizarea acestora în ceea ce 
privește statutul lor comun de cetățeni europeni.

În cadrul Raportului său privind cetățenia UE - 20131, Comisia propune douăsprezece acțiuni 
concrete în vederea eliminării obstacolelor cu care se confruntă cetățenii atunci când doresc să 
beneficieze de drepturile lor europene, îndeosebi în situații transfrontaliere. Acțiunea 3 se 
referă în special la simplificarea formalităților pentru cetățenii UE și membrii familiilor 
acestora care locuiesc în alt stat membru decât cel de origine, în ceea ce privește documentele 
lor de identitate și de ședere. În acest context, Comisia va examina modurile în care pot fi 
eliminate obstacolele cu care se confruntă cetățenii UE și membrii familiilor lor, inclusiv 
fezabilitatea unor documente europene uniformizate opționale, acolo unde este cazul.

Concluzie

Comisia nu este în măsură să dea curs sugestiei petiționarului privind crearea unui pașaport 
european unic pentru toți cetățenii UE. 

                                               
1 Raportul privind cetățenia UE - 2013, COM(2013) 269 final. 


