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Ref.: Petiţia nr. 0064/2009, adresată de M. M., de naţionalitate marocană, privind 
presupusa discriminare în legislaţia privind accesul la cetăţenie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul consideră că legislaţia din statele membre privind accesul la cetăţenie este 
discriminatorie, subliniind faptul că resortisanţii ţărilor terţe trebuie să fi domiciliat în Italia 
cel puţin 10 ani înainte de a putea primi cetăţenia, în timp ce pentru rezidenţii din Uniunea 
Europeană această cerinţă este de numai cinci ani. Mai mult, există diferenţe între statele 
membre. În Franţa, resortisanţii ţărilor terţe pot fi luaţi în considerare pentru cetăţenia 
franceză şi pentru cea europeană după o şedere de 5 ani. Potrivit petiţionarului, această 
situaţie poate crea, de asemenea, probleme pentru copiii imigranţilor în domeniul 
învăţământului şi al accesului la locuri de muncă în administraţia publică, de exemplu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţionarul denunţă anumite dispoziţii ale legislaţiei italiene care se referă la condiţiile 
obţinerii cetăţeniei statului membru respectiv. Acesta se referă, în special, la cerinţa privind
reşedinţa care, conform legislaţiei italiene, nu este identică pentru cetăţenii UE şi pentru 
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cetăţenii ţărilor terţe. De asemenea, petiţionarul aduce în discuţie problema divergenţelor 
atunci când se pune problema comparării legislaţiilor diferitelor state membre în ceea ce 
priveşte acordarea cetăţeniei.

În cadrul legislaţiei comunitare actuale, condiţiile pentru obţinerea cetăţeniei statelor membre 
sunt reglementate exclusiv de legislaţia naţională a fiecărui stat membru în parte. Curtea 
Europeană de Justiţie a statuat în cauza C-369/90 Mario Vicente Micheletti şi alţii împotriva
Delegación del Gobierno en Cantabria că statele membre sunt libere să definească condiţiile 
de obţinere a cetăţeniei.

Prin urmare, Comisia nu poate face observaţii cu privire la condiţiile prevăzute în cadrul 
legislaţiei statelor membre pentru dobândirea cetăţeniei acestora.


