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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0087/2011 , внесена от Richard Parsons, с британско гражданство, 
относно новия унгарски закон за гражданството

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да се произнесе относно 
унгарския закон за гражданството, който предвижда лица от държави, които не са 
членки на ЕС, да могат чрез подаване на молба да получават унгарско гражданство въз 
основа на етническия си произход. Според вносителя на петицията това означава, че 
унгарските органи ще дават на заявителите също така европейско гражданство.
Вносителят на петицията се пита дали една държава-членка има правото да дава 
европейско гражданство на граждани от държави, които не са членки на ЕС, без 
изричното съгласие на останалите държави-членки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Съгласно правото на Европейския съюз и по-специално член 20 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, всяко лице, което притежава гражданство на 
държава-членка, е също така и гражданин на Съюза. Следователно гражданин на трета 
страна, който придобие гражданство на държава-членка, автоматично придобива и 
статут на гражданин на Съюза.
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По отношение на условията, при които държава-членка, например Република Унгария, 
предоставя гражданство, следва да се отбележи, че международното право установява 
принципа на суверенитет на всяка държава в областта на гражданството. Съгласно този 
принцип, който е потвърден в установената съдебна практика на Съда на Европейския 
съюз1, условията за придобиване и отнемане на гражданство на държавите-членки се 
регламентират изключително от националното право на отделните държави-членки.

Следователно въпроси, произтичащи от определянето от страна на държава-членка на 
условията за придобиване на гражданство, не попадат в обхвата на правото на 
Европейския съюз и не съществува правило на ЕС, с което да се изисква от държава-
членка да получава изричното съгласие на всички други държави-членки с оглед 
предоставянето на гражданство на граждани на трети страни.

Заключения

ЕС няма правомощия по повдигнатите от вносителя на петицията въпроси, свързани с 
предвидените от унгарското право условия за предоставяне на гражданство на 
граждани от трети страни.

                                               
1 Последно в решението си от 2 март 2010 г., C-135/08, Rottmann.


