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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt zich af wat de status van de Schotten is ten opzichte van de EU als zij in het 
komende referendum besluiten om een onafhankelijke staat te worden. Hij vraagt of het EU-
burgerschap nog steeds op hen van toepassing zal zijn en of Schotland zich opnieuw 
kandidaat moet stellen of dat er opnieuw moet worden onderhandeld over het lidmaatschap 
van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

De Commissie is niet bevoegd een standpunt naar voren te brengen over kwesties van interne 
organisatie wat betreft de grondwettelijke bepalingen van welke lidstaat dan ook.
De Commissie heeft haar algemene standpunt uitgesproken naar aanleiding van verschillende 
parlementaire vragen van leden van het Europees Parlement. Het is duidelijk dat bepaalde 
scenario's, zoals het onafhankelijk worden van een deel van een lidstaat of de oprichting van 
een nieuwe staat, niet onbeduidend zijn wat betreft EU-wetgeving.

Tot op heden heeft de Commissie zich echter nooit geuit over de uit de EU-wetgeving 
voortvloeiende juridische gevolgen van een dergelijk scenario met betrekking tot een 
specifieke lidstaat, en zij zou dit enkel kunnen doen op verzoek van een lidstaat die een 
nauwkeurige omschrijving van het scenario zou moeten overleggen.
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Volgens de primaire wetgeving van de EU (artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking 
van de EU) is een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit automatisch een burger van 
de Unie. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap doch komt niet in 
de plaats daarvan. EU-burgerschap bestaat dus niet los van het burgerschap van een lidstaat.


