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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0018/2013 του Lodovico Pizzati, ιταλικής ιθαγένειας, φέρουσα 
άλλες 30.000 υπογραφές, σχετικά με την αναγνώριση, εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός πιθανού δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία 
της περιοχής του Veneto ως ανεξάρτητου ευρωπαϊκού κράτους

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή 
συμβουλευτικού δημοψηφίσματος για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της περιοχής του Veneto, 
ώστε να γίνει ανεξάρτητο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 145 
που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο του Veneto στις 28 Νοεμβρίου 2012.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Το άρθρο 2 και ο Τίτλος ΙΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) υπενθυμίζουν τις 
αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η ΕΕ και καθορίζουν τις δημοκρατικές αρχές που 
διέπουν την άσκηση των εξουσιών της ΕΕ. Ο Τίτλος Ι του πρώτου μέρους της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει τους τομείς αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης. Το άρθρο 4 της ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών 
μελών της, που είναι συμφυής με τη βασική πολιτική και συνταγματική δομή τους, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται επίσης τις 
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ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση 
της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους. 

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκφέρει άποψη σχετικά με ζητήματα εσωτερικής 
οργάνωσης που σχετίζονται με συνταγματικές ρυθμίσεις συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Σενάρια όπως αυτό της απόσχισης τμήματος ενός κράτους μέλους ή της δημιουργίας νέου 
κράτους δεν θα ήταν ουδέτερα σε σχέση με τις Συνθήκες της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εξέφραζε 
την άποψή της σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις δυνάμει του ενωσιακού δικαίου κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους το οποίο καθορίζει λεπτομερώς το σενάριο. 

Η ΕΕ θεμελιώνεται στις Συνθήκες οι οποίες ισχύουν μόνο για τα κράτη μέλη που τις έχουν 
εγκρίνει και επικυρώσει. Εάν τμήμα της επικράτειας ενός κράτους μέλους πάψει να αποτελεί 
τμήμα του εν λόγω κράτους διότι καθίσταται νέο ανεξάρτητο κράτος, οι Συνθήκες δεν θα 
έχουν πλέον ισχύ στο έδαφος αυτό. Εν ολίγοις, ένα νέο ανεξάρτητο κράτος, εξαιτίας της 
ανεξαρτησίας του, καθίσταται τρίτη χώρα σε σχέση με την ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΈΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αξίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ. Εάν η αίτηση 
γίνει ομόφωνα δεκτή από το Συμβούλιο, τίθεται υπό διαπραγμάτευση συμφωνία μεταξύ του 
αιτούντος κράτους και των κρατών μελών σχετικά με τους όρους προσχώρησης και τις 
προσαρμογές των Συνθηκών τις οποίες συνεπάγεται η προσχώρηση αυτή. Η συμφωνία 
υπόκειται σε επικύρωση εκ μέρους όλων των κρατών μελών και του αιτούντος κράτους.


