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Θέμα: Αναφορά 1905/2012 του M.R.A., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης της Σκοτίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ρωτά ποιο θα είναι το καθεστώς στο οποίο θα υπάγονται οι Σκότοι έναντι της 
ΕΕ σε περίπτωση που αποφασίσουν στο επικείμενο δημοψήφισμα να ανεξαρτητοποιηθούν. 
Ρωτά εάν η ευρωπαϊκή ιθαγένεια θα συνεχίσει να ισχύει για αυτούς και εάν η Σκοτία θα 
χρειαστεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση ή να προβεί σε εκ νέου διαπραγματεύσεις προκειμένου 
να αποτελέσει μέλος της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκφράζει άποψη σχετικά με ζητήματα 
εσωτερικής οργάνωσης που συνδέονται με τις συνταγματικές διατάξεις οποιουδήποτε 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.
Η Επιτροπή έχει εκφράσει τις απόψεις της γενικά απαντώντας σε διάφορες κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σαφές ότι ορισμένα σενάρια, 
όπως η απόσχιση τμήματος ενός κράτους μέλους ή η δημιουργία νέου κράτους, δεν θα είχαν 
ουδέτερο αντίκτυπο όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει ποτέ προβεί σε σχόλια σχετικά με τις νομικές 
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συνέπειες, βάσει του ενωσιακού δικαίου, οποιουδήποτε πιθανού σεναρίου σε σχέση με 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, ενώ θα ήταν σε θέση να πράξει κάτι τέτοιο μόνο κατόπιν 
αιτήματος κράτους μέλους, στο οποίο θα προσδιορίζεται λεπτομερώς ένα συγκεκριμένο 
σενάριο.

Σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
ΕΕ), πολίτης της Ένωσης είναι αυτομάτως κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός 
κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική 
ιθαγένεια.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ιθαγένεια της Ένωσης δεν υφίσταται ανεξάρτητα από την 
ιθαγένεια ενός κράτους που είναι κράτος μέλος της ΕΕ. 


