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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0087/2011 imressqa minn Richard Parsons, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar il-liġi l-ġdida taċ-ċittadinanza Ungeriża

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jesprimi ruħu dwar il-liġi taċ-ċittadinanza 
Ungeriża, li tistipula li l-persuni minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-UE jistgħu japplikaw 
għaċ-ċittadinanza Ungeriża fuq il-bażi tal-oriġini etnika tagħhom. Fl-opinjoni tal-petizzjonant, 
dan ifisser li l-awtoritajiet Ungeriżi jagħtu wkoll iċ-ċittadinanza Ewropea lill-applikanti. 
Huwa jiddubita jekk Stat Membru għandux id-dritt li jagħti ċ-ċittadinanza Ewropea lil 
ċittadini mhux tal-UE mingħajr il-kunsens espliċitu tal-Istati Membri l-oħra.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni

Skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari, l-Artiklu 20 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kwalunkwe persuna li għandha ċ-ċittadinanza ta’ Stat 
Membru hija wkoll ċittadina tal-Unjoni. Għaldaqstant, ċittadin ta’ pajjiż terz li jikseb iċ-
ċittadinanza ta’ Stat Membru awtomatikament jikseb ukoll l-istatus taċ-ċittadinanza tal-
Unjoni.  

Fir-rigward tal-kundizzjonijiet li taħthom Stat Membru, bħar-Repubblika tal-Ungerija, jista’ 
jagħti ċ-ċittadinanza tiegħu, għandu jiġi nnutat li l-liġi internazzjonali tistipula l-prinċipju tas-
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sovranità ta’ kull Stat fil-qasam taċ-ċittadinanza. F’konformità ma’ dan il-prinċipju, li ġie 
kkonfermat fil-każistika stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea1, il-kundizzjonijiet biex 
wieħed jikseb, jew jirrinunzja għal, ċittadinanza tal-Istati Membri huma regolati 
esklużivament skont il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri individwali.

Għaldaqstant, kwistjonijiet li jirriżultaw mid-definizzjoni minn Stat Membru tal-
kundizzjonijiet għall-kisba taċ-ċittadinanza tiegħu ma jaqgħux fl-ambitu tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea u m’hemm l-ebda regola tal-UE li teħtieġ Stat Membru li jikseb il-kunsens espliċitu 
tal-Istati Membri l-oħra kollha bil-għan li jagħti ċ-ċittadinanza tiegħu liċ-ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi.

Konklużjoni

L-UE m’għandha l-ebda kompetenza dwar il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant fir-
rigward tal-kundizzjonijiet stipulati mil-liġi taċ-ċittadinanza Ungeriża għall-għoti ta’ 
ċittadinanza Ungeriża lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

                                               
1 L-aktar każ reċenti kien fis-sentenza tagħha tat-2 ta’ Marzu 2010, C-135/08, Rottmann


