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Tárgy: Lodovico Pizzati olasz állampolgár által benyújtott 0018/2013. számú, 30 000 
aláírást tartalmazó petíció a Veneto régió független európai állammá 
válásáról szóló lehetséges népszavazás EU általi elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói arra kérik az Európai Uniót, hogy támogassa a Veneto régió 
önrendelkezési jogáról szóló véleménynyilvánító népszavazás megtartását, hogy a régió –
Veneto regionális tanácsának a 2012. november 28-án elfogadott 145. számú határozatában 
kérteknek megfelelően – az Unió független államává válhasson.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke és II. címe összefoglalja az Unió alapjául 
szolgáló értékeket, és megállapítja az Unió hatásköreinek gyakorlására alkalmazandó 
demokratikus elveket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) I. részének 
I. címe meghatározza az Unió hatásköreinek területeit. Az EUSZ 4. cikke kimondja, hogy az 
Unió tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok 
alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi 
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önkormányzatokat is. Az Unió emellett tiszteletben tartja az alapvető állami funkciókat, 
köztük az állam területi integritásának biztosítását. 

Az Európai Bizottságnak nem feladata, hogy állást foglaljon egy adott tagállam alkotmányos 
berendezkedését érintő belső szervezeti kérdésekben.

A tagállam egy részének kiválása vagy egy új állam létrehozása mind olyan eshetőségek, 
amelyek nem közömbösek az uniós Szerződések szempontjából. A Bizottság a helyzetet 
részletesen ismertető tagállam kérésére véleményt nyilvánít azokról a következményekről, 
amelyeket ez az uniós jog tekintetében maga után von. 

Az Unió a Szerződéseken alapul, amelyek kizárólag az azokat elfogadó és megerősítő 
tagállamokra alkalmazandók. Amennyiben egy tagállam területének egy része már nem 
tartozna e tagállamhoz, mivel új, független állammá válik, a Szerződéseket többé nem 
alkalmaznák e területen. Más szavakkal, egy új, független állam – függetlenségéből fakadóan 
– az Unióval szemben harmadik országnak minősülne.

Az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikke értelmében bármely olyan európai állam kérheti 
az Unióba való felvételét, amely tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikkében foglalt elveket. Ha a Tanács egyhangúlag elfogadja a felvételi kérelmet, a 
csatlakozni kívánó ország és a tagállamok tárgyalásokat folytatnak a csatlakozási feltételeket 
és a Szerződések csatlakozás miatt szükséges kiigazításait tartalmazó megállapodásról. Ezt a 
megállapodást valamennyi tagállamnak és a csatlakozni kívánó országnak is meg kell 
erősítenie.


