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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0018/2013, внесена от Лодовико Пицати, с италианско гражданство, 
подкрепена от 30 000 подписа, относно признаването от страна на 
Европейския съюз на евентуален референдум за независимостта на регион 
Венето като самостоятелна държава в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли Европейския съюз да подкрепи провеждането на 
консултативен референдум относно правото на регион Венето да се самоопредели, за 
да може да стане независима държава в рамките на Европейския съюз, съгласно 
Резолюция № 145, приета от Областния съвет на регион Венето на 28 ноември 2012 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

В член 2 и дял II от Договора за Европейския Съюз (ДЕС) се припомнят ценностите, на 
които се основава ЕС, и се установяват демократичните принципи, приложими за 
упражняването на компетентността на ЕС. Дял I от първата част на Договора за 
функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС) определя областите на компетентност 
на Съюза. В член 4 от ДЕС се предвижда, че Съюзът зачита националната идентичност 
на държавите членки, присъща на техните основни политически и конституционни 
структури, включително по отношение на местното и регионалното самоуправление. 
Той зачита съществените функции на държавата и по-специално онези, които имат за 
цел да осигуряват нейната териториална цялост. 
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Комисията няма правомощия да изразява позиция по въпросите на вътрешната 
организация във връзка с конституционната уредба на определена държава членка.

Сценарии като отделянето на една част от държава членка или създаването на нова 
държава не биха били без отношение към Договорите за ЕС. Комисията би изразила 
своето становище относно правните последици съгласно правото на ЕС при искане от 
държава членка с подробно описание на точен сценарий. 

ЕС се основава на Договорите, които се прилагат единствено за държавите членки, 
които са ги приели и ратифицирали. Ако част от територията на държава членка 
престане да бъде част от тази държава, за да се превърне в нова независима държава, 
Договорите вече няма да се прилагат по отношение на тази територия. С други думи, 
една нова независима държава, поради факта на своята независимост, би се превърнала 
в трета за ЕС държава.

Съгласно член 49 от Договора за Европейския съюз всяка европейска държава, която 
зачита ценностите, посочени в член 2, може да кандидатства да стане член на ЕС. Ако 
молбата бъде одобрена с единодушие от Съвета, между държавата, подала молба за 
членство, и държавите членки се договаря споразумение относно условията за 
приемане и налагащите се от това приемане изменения на Договорите. Това 
споразумение подлежи на ратифициране от всички държави членки и от държавата, 
подала молба за членство.


