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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0018/2013 af Lodovico Pizzati, italiensk statsborger, og 30 000 
medunderskrivere, om Den Europæiske Unions anerkendelse af en eventuel 
folkeafstemning om Veneto-regionens uafhængighed som en uafhængig stat i 
Europa

1. Sammendrag

Andragerne anmoder Den Europæiske Union om at støtte afholdelsen af en vejledende 
folkeafstemning om Veneto-regionens ret til selvbestemmelse, så den kan blive en uafhængig 
stat i Den Europæiske Union, sådan som der blev anmodet om i resolution 145, der blev 
vedtaget af Venetos regionalråd den 28. november 2012.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10.september.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Artikel 2 og afsnit II i traktaten om Den Europæiske Union (EUT) anfører de værdier, som 
EU er baseret på, og fastlægger de demokratiske principper, der finder anvendelse på 
udøvelsen af EU's beføjelser. I Afsnit I i første del af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) defineres Unionens kompetenceområder. I artikel 4 i TEU fastsættes 
det, at Unionen respekterer medlemsstaternes nationale identitet, som den kommer til udtryk i 
deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer, herunder regionalt og lokalt 
selvstyre. Den skal også respektere deres centrale statslige funktioner, herunder sikring af 
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statens territoriale integritet. 

Det er ikke Kommissionens opgave at udtrykke nogen holdning til spørgsmål om intern 
organisation i forbindelse med en bestemt medlemsstats forfatningssystem.

Situationer såsom udskillelse af én del af en medlemsstat eller oprettelse af en ny stat ville 
ikke være neutrale i forhold til EU-traktaterne. Kommissionen ville efter anmodning fra en 
medlemsstat, der angav en præcis situation, give udtryk for sin holdning til de lovmæssige 
konsekvenser i henhold til EU-retten. 

EU er baseret på traktaterne, som kun gælder for de medlemsstater, der er blevet enige om 
dem og har ratificeret dem. Hvis en del af en medlemsstats territorium skulle ophøre med at 
være en del af den pågældende stat, fordi det skulle blive en ny uafhængig stat, ville 
traktaterne ikke længere gælde for det territorium. Med andre ord ville en ny uafhængig stat i 
kraft af sin uafhængighed blive til et tredjeland i forhold til EU.

I henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union kan enhver europæisk stat, som 
respekterer værdierne i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, ansøge om at blive 
medlem af Unionen. Hvis ansøgningen accepteres af Rådet, som træffer afgørelse med 
enstemmighed, forhandles der derefter om en aftale mellem ansøgerstaten og medlemsstaterne 
om optagelsesbetingelserne og de tilpasninger til traktaterne, som en sådan optagelse 
medfører. Denne aftale skal ratificeres af alle medlemsstater og ansøgerstaten.


