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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1444/2012, ktorú predkladá Antonio Casarini, taliansky štátny občan, 
o ustanovení jednotného európskeho cestovného pasu

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície stručne žiada o ustanovenie jednotného európskeho cestovného pasu 
platného pre všetkých občanov EÚ. Navrhuje, aby tento doklad obsahoval aj preukaz 
zdravotného poistenia a podľa možností vodičský preukaz.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Pred prijatím Lisabonskej zmluvy boli právomoci Európskej únie v oblasti dokladov 
totožnosti obmedzené na jeden aspekt: zaistiť, aby členské štáty vydávali svojim občanom 
cestovné doklady (buď cestovný pas alebo preukaz totožnosti). V článku 18 ods. 3 Zmluvy 
o ES sa výslovne vylučuje akákoľvek iná právomoc EÚ.

Toto ustanovenie Zmluvy o ES nebolo prevzaté do Lisabonskej zmluvy. Podľa článku 77 
ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže Rada jednomyseľne po porade s Európskym 
parlamentom a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia 
o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt alebo iných obdobných 
dokladoch, keby sa ukázalo, že činnosť Únie je nevyhnutná na uľahčenie vykonávania práva
občanov EÚ na slobodný pohyb a pobyt na území EÚ.
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Európska únia nevydáva cestovné pasy a návrh na spoločný európsky cestovný pas 
v súčasnosti nie je zahrnutý do pracovného programu Komisie. Pas, ktorý sa bežne nazýva 
pasom EÚ, je v podstate vnútroštátny pas stanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a vydávaný členskými štátmi pre ich občanov. Podľa práva EÚ boli harmonizované len 
bezpečnostné prvky a biometrické identifikačné znaky na čipe cestovných pasov. Súčasný 
formát však obsahuje spoločné prvky, na ktorých sa dohodli členské štáty, ako je napríklad 
formát papiera, tmavočervený obal, podobný druh písma pre názov a štátny znak 
vydávajúceho štátu a uvedenie slov „Európska únia“ v úradnom jazyku alebo jazykoch 
príslušného štátu na obale pasu. To možno chápať ako príspevok k dosiahnutiu cieľa, ktorý 
mal na mysli predkladateľ petície, a to posilniť stotožnenie občanov s Európskou úniou 
a zvýšiť ich informovanosť o spoločnom štatúte občanov EÚ.

Komisia vo svojej správe o občianstve EÚ z roku 20131 navrhuje dvanásť konkrétnych 
opatrení na odstránenie prekážok, s ktorými sa stretávajú občania pri uplatňovaní svojich práv 
v rámci EÚ, a to predovšetkým pri prekročení štátnych hraníc. Konkrétne opatrenie č. 3 sa 
týka zjednodušenia formalít pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí žijú v inom 
členskom štáte, pokiaľ ide o doklady týkajúce sa pobytu a preukazy totožnosti. Komisia bude 
v tejto súvislosti hľadať spôsoby odstránenia prekážok, s ktorými sa stretávajú občania EÚ 
a ich rodinní príslušníci vrátane možnosti zaviesť vo vhodných prípadoch voliteľné jednotné 
európske doklady pre občanov.

Záver

Komisia nemá také postavenie, ktoré by jej umožňovalo zaoberať sa ďalej návrhom 
predkladateľa petície týkajúcim sa spoločného cestovného pasu EÚ platného pre všetkých 
občanov. 

                                               
1 Správa o občianstve EÚ za rok 2013, COM(2013) 269 final. 


