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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

31.1.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0018/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Lodovico 
Pizzati un kam pievienoti 30 000 paraksti, par to, lai Eiropas Savienība atzītu 
iespējamo referendumu par Veneto reģiona kā neatkarīgas Eiropas valsts 
neatkarību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Savienību atbalstīt konsultatīva referenduma 
organizēšanu par Veneto reģiona pašnoteikšanās tiesībām, lai tas varētu kļūt par neatkarīgu 
valsti Eiropas Savienībā, kā tas prasīts arī Veneto Reģionālās padomes 2012. gada 
28. novembrī pieņemtajā Rezolūcijā Nr. 145.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants un II sadaļa atgādina vērtības, uz kurām balstās 
ES, un nosaka principus, ko piemēro ES kompetenču pildīšanai. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) pirmās daļas I sadaļā ir definētas Savienības kompetences jomas. 
LES 4. pants paredz, ka Savienība respektē dalībvalstu nacionālo identitāti, kas raksturīga to 
politiskajām un konstitucionālajām pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām un vietējām 
pašvaldībām. Tā respektē valstu galvenās funkcijas, tostarp nodrošinot valsts teritoriālo 
integritāti. 

Komisijas uzdevums nav paust nostāju par iekšējās organizācijas jautājumiem saistībā ar 
konstitucionālo kārtību kādā no dalībvalstīm.
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Tāda iespējamība kā kādas daļas atdalīšanās no dalībvalsts vai jaunas valsts izveidošanās nav 
neitrāla no ES tiesību viedokļa. Komisija paustu savu nostāju par juridiskajām sekām uz ES 
tiesībām, ja dalībvalsts, izklāstot precīzu scenāriju, to prasītu. 

ES pamatojas uz Līgumiem, ko piemēro vienīgi dalībvalstīm, kuras ir par tiem vienojušās un
ratificējušas tos. Ja daļa dalībvalsts teritorijas izstātos no valsts, jo tā pati kļūtu par neatkarīgu 
valsti, Līgumi uz attiecīgo teritoriju vairs neattiektos. Citiem vārdiem, jauna neatkarīga valsts 
līdz ar neatkarības iegūšanu no Eiropas Savienības viedokļa kļūtu par trešo valsti.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu ikviena Eiropas valsts, kas ievēro 
principus, kuri noteikti Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, var iesniegt pieteikumu uz 
kļūšanu par ES dalībvalsti. Ja Padome ar vienprātīgu lēmumu apstiprina pieteikumu, notiek 
sarunas par Līgumu starp pieteikuma iesniedzējvalsti un dalībvalstīm par iestāšanās 
noteikumiem un Līgumu pielāgojumiem, ko izraisa iestāšanās. Minētais Līgums ir jāratificē 
visām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējvalstij.


