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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1905/2012 af M.R.A., britisk statsborger, om EU-borgerskab i 
forbindelse med Skotlands selvstændighed

1. Sammendrag

Andrageren spørger om, hvilken status skotterne ville have, såfremt de i forbindelse med den 
kommende folkeafstemning beslutter at blive en selvstændig stat i forhold til EU. Han spørger, 
om EU-borgerskabet fortsat ville gælde for dem, og om Skotland ville være nødt til at 
foretage en ny ansøgning i modsætning til at skulle genforhandle om at blive en del af EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Det er ikke op til Kommissionen at give udtryk for en holdning i spørgsmål, der vedrører den 
interne organisation i forbindelse med forfatningsmæssige ordninger i en bestemt medlemsstat.
Kommissionen har givet udtryk for sine generelle synspunkter i forbindelse med adskillige 
parlamentariske spørgsmål fra medlemmer af Europa-Parlamentet. Det er klart, at visse 
scenarier såsom løsrivelsen af en del af en medlemsstat eller oprettelsen af en ny stat ikke 
ville være noget neutralt anliggende i forhold til EU-retten.

Kommissionen har dog endnu aldrig fremsat bemærkninger om de retlige konsekvenser ifølge 
EU-retten af noget eventuelt scenarie i forbindelse med en bestemt medlemsstat, og den ville 
kun kunne gøre dette, hvis den blev opfordret til det af en medlemsstat, der redegjorde for 
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situationen i nærmere detaljer.

Ifølge den primære EU-ret (artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) 
har enhver, der er statsborger i en medlemsstat, automatisk unionsborgerskab. 
Unionsborgerskab er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for 
dette. Unionsborgerskab eksisterer således ikke uafhængigt af statsborgerskab i en stat, som er 
medlem af EU. 


