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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0064/2009 af M. M., marokkansk statsborger, om formodet 
diskrimination i lovgivningen om adgang til statsborgerskab

1. Sammendrag

Andrageren mener, at der er tale om diskrimination i medlemsstaternes lovgivning med 
hensyn til adgangen til statsborgerskab. Han påpeger, at personer, der kommer fra lande uden 
for EU, skal opholde sig mindst 10 år i Italien, før de kan opnå italiensk statsborgerskab. For 
personer, som kommer fra lande inden for EU, er kravet kun 5 år. Endvidere er der forskel 
imellem medlemsstaterne. I Frankrig kan personer, der kommer fra lande uden for EU, efter 5 
års ophold i landet ansøge om fransk og dermed også europæisk statsborgerskab. Denne 
situation kan ifølge andrageren også skabe problemer for børnene af immigranter, f.eks. når 
det gælder undervisning og adgangen til stillinger i det offentlige.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andrageren anfægter visse regler i den italienske lovgivning om betingelserne for at opnå 
statsborgerskab i Italien. Han henviser særlig til bopælskravet, som i den italienske lovgivning 
ikke er det samme for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere. Andrageren rejser også 
spørgsmålet om forskelle, når man sammenligner forskellige medlemsstaters lovgivning om 
tildeling af statsborgerskab.

I den aktuelle status for fællesskabsretten er betingelserne for at opnå statsborgerskab i 
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medlemsstaterne udelukkende reguleret i henhold til de enkelte medlemsstaters nationale 
lovgivning. Domstolen fastslog i sag C-369/90 Mario Vicente Micheletti m.fl. mod 
Delegación del Gobierno en Cantabria, at medlemsstaterne frit kan fastsætte betingelserne for
at opnå statsborgerskab.

Kommissionen kan derfor ikke kommentere de betingelser for at opnå statsborgerskab, som er 
fastsat i medlemsstaternes lovgivning."


