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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0018/2013, którą złożył Lodovico Pizzati (Włochy), z 
30 000 podpisów, w sprawie uznania przez Unię Europejską ewentualnego 
referendum w sprawie niepodległości regionu Wenecji Euganejskiej jako 
niezależnego państwa w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwracają się do Unii Europejskiej o wsparcie organizacji referendum 
konsultacyjnego w sprawie prawa regionu Wenecji Euganejskiej do samostanowienia, tak aby 
region ten mógł się stać niezależnym państwem w Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem 
w ramach rezolucji 145 przyjętej przez radę regionalną Wenecji Euganejskiej w dniu 
28 listopada 2012 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

W art. 2 i tytule II Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) przywołano wartości, na jakich opiera 
się Unia, ustalono także demokratyczne zasady, mające zastosowanie do wykonywania 
kompetencji UE. W tytule I pierwszej części Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) określono dziedziny kompetencji Unii. Artykuł 4 TUE stanowi, że Unia szanuje 
tożsamość narodową państw członkowskich, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi 
strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym samorządem regionalnym i lokalnym. 
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Szanuje także podstawowe funkcje państwa, w tym zapewnienie jego integralności 
terytorialnej. Komisja nie jest uprawniona do zajmowania stanowiska w kwestiach 
dotyczących wewnętrznej organizacji związanej z przepisami konstytucyjnymi 
poszczególnych państw członkowskich.

Scenariusze, takie jak oddzielenie części państwa członkowskiego lub stworzenie nowego 
państwa, nie byłyby neutralne z punktu widzenia unijnych Traktatów. Komisja wyraziłaby 
swoją opinię na temat konsekwencji prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej na 
wniosek państwa członkowskiego, które przedstawiłoby szczegółowy scenariusz.

Podstawą Unii Europejskiej są Traktaty, które mają zastosowanie tylko do państw 
członkowskich, które je uzgodniły i ratyfikowały. Gdyby część terytorium państwa 
członkowskiego przestała być częścią tego państwa, stając się niezależnym państwem, 
Traktaty nie miałyby już zastosowania do takiego terytorium. Innymi słowy, nowe niezależne 
państwo, z uwagi na jego niezależność, stałoby się dla UE państwem trzecim.

Zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej każde państwo europejskie, które szanuje 
wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, może złożyć wniosek 
o członkostwo w Unii. W przypadku jednomyślnej akceptacji wniosku przez Radę negocjuje 
się umowę między państwem ubiegającym się o członkostwo a państwami członkowskimi 
w zakresie warunków przyjęcia i wynikających z tego przyjęcia dostosowań do Traktatów. 
Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie oraz państwo 
ubiegające się o członkostwo.


