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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0018/2013, adresată de Lodovico Pizzati, de cetățenie italiană, 
însoțită de 30 000 de semnături, privind recunoașterea de către Uniunea 
Europeană a unui posibil referendum referitor la independența regiunii 
Veneto ca stat independent în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarii solicită Uniunii Europene să sprijine organizarea unui referendum consultativ 
privind dreptul regiunii Veneto la autodeterminare, astfel încât aceasta să devină un stat 
independent în cadrul Uniunii Europene, astfel cum se solicită în Rezoluția nr. 145 adoptată 
de Consiliul Regional al Veneto la 28 noiembrie 2012.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Articolul 2 și titlul II din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) reiterează valorile pe 
care este fundamentată UE și stabilește principiile democratice aplicabile exercitării 
competențelor UE. Titlul I din prima parte a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) definește domeniile de competență ale Uniunii. Articolul 4 din TUE prevede că 
Uniunea respectă identitatea națională a statelor membre, inerentă structurilor lor 
fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și 
regională. De asemenea, respectă funcțiile lor de stat esențiale, inclusiv asigurându-se 
integritatea teritorială a statului. 
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Comisia nu are rolul de a exprima o poziție privind chestiuni de organizare internă legate de 
dispoziții constituționale dintr-un anumit stat membru.

Scenarii precum separarea unei părți dintr-un stat membru sau crearea unui nou stat nu ar fi 
neutre, întrucât privesc tratatele UE. Comisia își va exprima avizul privind consecințele 
juridice în temeiul legislației UE la cererea unui stat membru, care detaliază un scenariu 
precis. 

UE este fundamentată pe tratatele care se aplică numai statelor membre care le-au aprobat și 
ratificat. Dacă o parte din teritoriul unui stat membru ar înceta să mai facă parte din statul 
respectiv deoarece ar deveni un stat independent nou, tratatele nu s-ar mai aplica respectivului 
teritoriu. Altfel supus, un stat independent nou, în virtutea independenței sale, devine o țară 
terță în raport cu UE.

În conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, orice stat european 
care respectă principiile prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană poate 
solicita să devină stat membru al UE. Dacă cererea este acceptată în unanimitate de către 
Consiliu, un acord este ulterior negociat între statul solicitant și statele membre în condițiile 
de admitere și cu ajustările tratatelor impuse de o astfel de admitere. Acest acord face obiectul 
ratificării de către toate statele membre și de către statul solicitant.


