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Lūgumrakstu komiteja

30.9.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0087/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Richard Parsons, par jauno Ungārijas Pilsonības likumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izteikties par Ungārijas Pilsonības likumu, 
saskaņā ar kuru personas no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, var pieteikties Ungārijas 
pilsonības saņemšanai, pamatojoties uz viņu etnisko izcelsmi. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka tas nozīmē, ka Ungārijas varas iestādes arī piešķir Eiropas pilsonību pieteikumu 
iesniedzējiem. Viņš jautā, vai dalībvalstij ir tiesības piešķirt Eiropas pilsonību to valstu 
pilsoņiem, kas nav ES dalībvalstis, bez skaidri izteiktas citu dalībvalstu piekrišanas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Komisijas komentāri

Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un jo īpaši ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 20. pantu jebkura persona, kas ir dalībvalsts valstspiederīgais, ir arī Eiropas 
Savienības pilsonis. Tādējādi trešās valsts valstspiederīgais, kļūstot par kādas dalībvalsts 
valstspiederīgo, automātiski iegūst arī Eiropas Savienības pilsoņa statusu.  

Attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem dalībvalsts, kā, piemēram, Ungārijas Republika, 
var piešķirt pilsonību, jāatzīmē, ka starptautiskajos tiesību aktos ir noteikts suverenitātes 
princips katrai valstij valstspiederības piešķiršanas jomā. Saskaņā ar šo principu, kas ir 
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pieņemts pastāvīgajā Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā1, nosacījumi attiecībā uz 
dalībvalsts pilsonības piešķiršanu un atsavināšanu tiek reglamentēti tikai un vienīgi katras 
atsevišķās dalībvalsts tiesību aktos.

Tādēļ jautājumi, kas saistīti ar dalībvalsts paredzētajiem noteikumiem tās valstspiederības 
iegūšanai, neietilpst Eiropas Savienības tiesību aktu darbības jomā, un nav tāda ES likuma, 
kas noteiktu dalībvalstij pienākumu saņemt visu pārējo dalībvalstu skaidru piekrišanu, lai 
drīkstētu piešķirt pilsonību trešās valsts valstspiederīgajiem.

Secinājumi

ES kompetencē neietilpst lūgumraksta iesniedzēja ierosinātie jautājumi saistībā ar Ungārijas 
Pilsonības likumā paredzētajiem noteikumiem par Ungārijas valstspiederības piešķiršanu 
trešās valsts valstspiederīgajiem.

                                               
1 Nesens apliecinājums tam — 2010. gada 2. marta spriedums, C-135/08, Rottmann


