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1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să știe ce statut ar avea scoțienii în cazul în care decid la următorul 
referendum să devină un stat independent față de UE. El întreabă dacă cetățenia UE s-ar 
aplica în continuare în cazul acestora și dacă Scoția ar trebui să își depună din nou candidatura 
la aderare la UE sau să o renegocieze.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Comisia Europeană nu este în măsură să exprime o poziție cu privire la problemele de 
organizare internă legate de acordurile constituționale ale vreunui stat membru.
Comisia și-a exprimat punctele de vedere în general prin intermediul răspunsurilor la o serie 
de întrebări parlamentare din partea membrilor Parlamentului European. Este evident că 
anumite situații posibile, cum ar fi separarea unei părți a unui stat membru sau crearea unui 
nou stat, ar avea consecințe asupra legislației UE.

Cu toate acestea, până în prezent, Comisia nu a prezentat observații cu privire la consecințele 
juridice în temeiul legislației UE ale oricărei situații posibile în legătură cu un anumit stat 
membru, și ar putea face acest lucru doar la cererea unui stat membru, care prezintă în mod 
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detaliat o situație concretă

Potrivit legislației primare a UE (articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene), fiecare persoană care deține naționalitatea unui stat membru este în mod automat 
cetățean al Uniunii. Cetățenia Uniunii nu înlocuiește cetățenia națională, ci se adaugă acesteia. 
Prin urmare, cetățenia Uniunii nu există independent de cetățenia unui stat care este membru 
al UE. 


