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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0018/2013, ktorú s 30 000 podpismi predkladá Lodovico Pizzati, 
taliansky štátny občan, o uznaní možného referenda o osamostatnení regiónu 
Benátsko ako samostatného európskeho štátu Európskou úniou

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície žiadajú Európsku úniu, aby podporila usporiadanie poradného referenda 
o práve regiónu Benátsko na sebaurčenie, aby sa mohol stať samostatným štátom v rámci 
Európskej únie v súlade s požiadavkou zakotvenou v uznesení 145, ktoré prijala benátska 
regionálna rada 28. novembra 2012.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď komisie doručená 31. januára 2014

V článku 2 hlavy II Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa pripomínajú hodnoty, na ktorých je 
EÚ založená, a ustanovujú sa demokratické princípy, ktoré sa vzťahujú na výkon právomocí 
EÚ. V hlave I prvej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú vymedzené oblasti 
právomocí Únie. V článku 4 ZEÚ je ustanovené, že Únia rešpektuje národnú identitu 
členských štátov obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch vrátane 
regionálnych a miestnych samospráv. Rešpektuje tiež ich základné štátne funkcie, najmä 
zabezpečovanie územnej celistvosti štátu. 

Poslaním Komisie nie je vyjadrovať stanovisko k otázkam vnútornej organizácie súvisiacej s 
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ústavným usporiadaním jednotlivých členských štátov.

Možný vývoj, akým je odtrhnutie časti členského štátu alebo vytvorenie nového štátu, by 
v zmysle zakladateľských zmlúv EÚ nebol nestranný. Komisia môže vyjadriť svoje 
stanovisko k právnym dôsledkom vyplývajúcim z práva EÚ len na základe žiadosti členského 
štátu, ktorá by obsahovala podrobné informácie o konkrétnom vývoji. 

EÚ je založená na zmluvách, ktoré sa vzťahujú len na členské štáty, ktoré ich podpísali 
a ratifikovali. Ak by časť územia určitého členského štátu prestala byť časťou územia daného 
štátu a stala sa samostatným štátom, zakladateľské zmluvy by sa viac na toto územie 
nevzťahovali. Inými slovami, nový samostatný štát by sa práve z dôvodu osamostatnenia stal 
vo vzťahu k EÚ treťou stranou.

Podľa článku 49 Zmluvy o Európskej únii o členstvo v Únii môže požiadať každý európsky 
štát, ktorý rešpektuje princípy ustanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Ak Rada 
žiadosť jednomyseľne schváli, pristúpi sa k dojednaniu dohody medzi žiadajúcim štátom 
a členskými štátmi o podmienkach prijatia a úpravy zmlúv, ktoré prijatie vyvolá. Táto dohoda 
sa predloží na ratifikáciu všetkým členským štátom i štátu žiadajúcemu o prijatie.


