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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0087/2011 af Richard Parsons, britisk statsborger, om den nye 
ungarske borgerskabslov

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at udtale sig om den ungarske borgerskabslov, 
som fastlægger, at personer fra lande uden for EU kan ansøge om ungarsk statsborgerskab på 
grundlag af deres etniske oprindelse. Dette betyder ifølge andrageren, at de ungarske 
myndigheder også tildeler EU-borgerskab til ansøgerne. Andrageren sætter spørgsmålstegn 
ved, om en medlemsstat har lov til at tildele EU-borgerskab til borgere uden for EU uden de 
øvrige medlemsstaters udtrykkelige tilsagn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Ifølge EU-lovgivningen, og navnlig artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, har alle borgere, der er statsborgere i en medlemsstat også unionsborgerskab.
Derfor opnår en tredjelandsborger, der opnår statsborgerskab i en medlemsstat, også 
automatisk unionsstatsborgerskab.

Hvad angår betingelserne for, at en medlemsstat som f.eks. Ungarn kan udstede 
statsborgerskab, bør det bemærkes, at folkeretten fastsætter princippet om staternes 
suverænitet med hensyn til statsborgerskab. I overensstemmelse med dette princip, som er 
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blevet bekræftet i Domstolens retspraksis1, er betingelserne for at opnå og miste 
statsborgerskab i en medlemsstat udelukkende reguleret i de enkelte medlemsstaters nationale 
lovgivning.

Spørgsmål, der opstår i forbindelse med en medlemsstats definition af betingelserne for 
opnåelse af statsborgerskab, falder ikke ind under EU's lovgivning, og der findes ingen EU-
bestemmelser, hvori det kræves, at en medlemsstat skal indhente udtrykkeligt samtykke fra 
alle de øvrige medlemsstater med henblik på at udstede statsborgerskab til en 
tredjelandsborger.

Konklusion

EU har ingen kompetence i forbindelse med de spørgsmål, der rejses af andrageren 
vedrørende betingelserne i den ungarske borgerskabslov for udstedelse af ungarsk 
statsborgerskab til en tredjelandsborger."

                                               
1 Senest i sin dom af 2. marts 2010, C-135/08, Rottmann.


