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Θέμα: Αναφορά 0064/2009, του M.M., μαροκινής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις στη νομοθεσία που διέπει την επιλεξιμότητα για την 
απόκτηση ιθαγένειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι η νομοθεσία στα κράτη μέλη που διέπει την επιλεξιμότητα 
για την απόκτηση ιθαγένειας δημιουργεί διακρίσεις, επισημαίνοντας ότι υπήκοοι τρίτων 
χωρών πρέπει να έχουν διαμείνει στην Ιταλία επί δέκα τουλάχιστον έτη προτού καταστούν 
επιλέξιμοι για την απόκτηση ιταλικής ιθαγένειας, ενώ η αντίστοιχη απαιτούμενη περίοδος 
διαμονής για υπηκόους της ΕΕ ορίζεται σε πέντε μόνον έτη. Επιπλέον, υφίστανται αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών μελών. Στη Γαλλία, υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν, μετά το πέρας 
πενταετούς διαμονής, να αποκτήσουν τη γαλλική και, κατά συνέπεια, την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα στα 
τέκνα μεταναστών σε σχέση, παραδείγματος χάριν, με την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε 
θέσεις εργασίας του δημοσίου τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για ορισμένες διατάξεις της ιταλικής νομοθεσίας οι οποίες 
αφορούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιθαγένειας του εν λόγω κράτους μέλους. 
Αναφέρεται ειδικότερα στο κριτήριο διαμονής που, στην ιταλική νομοθεσία, δεν είναι ίδιο για 
τους πολίτες της ΕΕ και για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Ο αναφέρων θίγει επίσης το 
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ζήτημα των αποκλίσεων που διαπιστώνονται κατά τη σύγκριση της νομοθεσίας διαφορετικών 
κρατών μελών ως προς τη χορήγηση της ιθαγένειας.

Στο παρόν στάδιο της κοινοτικής νομοθεσίας οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της 
ιθαγένειας των κρατών μελών ρυθμίζονται αποκλειστικά με βάση το εθνικό δίκαιο του 
σχετικού κράτους μέλους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε, στην υπόθεση C-369/90 
Mario Vicente Micheletti και άλλοι κατά Delegación del Gobierno en Cantabria, ότι τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν δύναται να σχολιάσει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη 
νομοθεσία κρατών μελών για τη χορήγηση της ιθαγένειάς τους.


