
CM\1018331NL.doc PE528.172v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

31.1.2014

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0018/2013, ingediend door Lodovico Pizzati (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 30 000 medeondertekenaars, over de erkenning door 
de Europese Unie van een mogelijk referendum over de onafhankelijkheid van de 
regio Veneto als onafhankelijke staat binnen Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt de Europese Unie om haar steun te hechten aan de organisatie van een 
raadplegend referendum over het recht op zelfbeschikking van de regio Veneto, zodat de 
regio een onafhankelijke staat binnen de Europese Unie kan worden, zoals gevraagd in 
resolutie 145 van de regionale raad van Veneto van 28 november 2012.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

In artikel 2 en titel II van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) worden de 
waarden die aan de basis van de EU liggen in herinnering gebracht, en zijn de democratische 
beginselen vastgesteld die van toepassing zijn op de uitoefening van de bevoegdheden van de 
EU. In titel I van het eerste deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) worden de bevoegdheidsgebieden van de Unie omschreven. Op grond van 
artikel 4 VEU moet de Unie de nationale identiteit van haar lidstaten, die besloten ligt in hun 
fundamentele politieke en grondwettelijke structuren, waaronder die voor regionaal en lokaal 
zelfbestuur, eerbiedigen. De Unie moet ook hun essentiële staatsfuncties eerbiedigen en onder 
meer de territoriale integriteit van de staat verdedigen. 
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De Commissie is niet bevoegd een standpunt naar voren te brengen over kwesties van interne 
organisatie wat betreft de grondwettelijke bepalingen van welke lidstaat dan ook.

Scenario's zoals de afscheiding van een deel van een lidstaat of de oprichting van een nieuwe 
staat zouden niet neutraal zijn ten opzichte van de EU-Verdragen. Op verzoek van een lidstaat 
zou de Commissie, op basis van een beschrijving van een concreet scenario, een advies 
kunnen opstellen betreffende de juridische gevolgen op grond van de EU-wetgeving. 

De Verdragen vormen de basis van de EU en zijn uitsluitend van toepassing op de lidstaten 
die deze hebben aanvaard en bekrachtigd. Indien een deel van een grondgebied van een 
lidstaat niet langer onderdeel van die staat zou zijn omdat het een nieuwe onafhankelijke staat 
zou zijn geworden, dan zouden de Verdragen niet langer van toepassing zijn op dat 
grondgebied. In andere woorden, een nieuwe onafhankelijke staat zou, vanwege zijn 
onafhankelijkheid, een derde land worden ten opzichte van de EU.

Op grond van artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, kan elke Europese 
staat die de in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde waarden 
eerbiedigt verzoeken lid te worden van de EU. Indien de Raad het verzoek met eenparigheid 
van stemmen aanvaard, wordt een akkoord onderhandeld tussen de staat die het verzoek 
indient en de lidstaten over de voorwaarden voor de toelating en de uit die toelating 
voortvloeiende aanpassingen van de Verdragen. Dit akkoord moet door alle lidstaten en door 
de staat die het verzoek indient worden bekrachtigd.


