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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0087/2011, ingediend door Richard Parsons (Britse nationaliteit), over 
de nieuwe Hongaarse burgerschapswet

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement zich uit te spreken over de Hongaarse 
burgerschapswet, die erin voorziet dat personen uit niet-EU-landen het Hongaarse 
staatsburgerschap op aanvraag kunnen verkrijgen op basis van hun etnische afstamming. Dit 
betekent volgens indiener dat de Hongaarse overheid ook het Europese burgerschap verleent aan 
aanvragers. Indiener vraagt zich af of een lidstaat het recht heeft om het Europese burgerschap te 
verlenen aan niet-EU-burgers zonder de uitdrukkelijke toestemming van de overige lidstaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202,
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011.

Opmerkingen van de Commissie

Volgens het recht van de Europese Unie, en in het bijzonder artikel 20 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, is een ieder die de nationaliteit van een lidstaat 
bezit burger van de Unie. Een burger van een derde land die de nationaliteit van een lidstaat 
verwerft, verwerft daarom automatisch ook de status van EU-burger.

Met betrekking tot de voorwaarden waaronder een lidstaat, zoals de Republiek Hongarije, het 
staatsburgerschap kan verlenen, zij erop gewezen dat in het internationaal recht het beginsel is 
vastgelegd dat elke staat op het gebied van nationaliteit soeverein is. In overeenstemming met dit 
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beginsel, dat is bevestigd in de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie1, worden de 
voorwaarden voor het verkrijgen en het verliezen van het burgerschap van de lidstaten exclusief 
geregeld door het nationale recht van de afzonderlijke lidstaten.

Vraagstukken die voortvloeien uit de wijze waarop een lidstaat de voorwaarden voor het 
verkrijgen van de nationaliteit van die lidstaat definieert, vallen daarom niet onder de 
werkingssfeer van het recht van de Europese Unie. Ook is er geen EU-voorschrift op grond 
waarvan een lidstaat de uitdrukkelijke toestemming van alle andere lidstaten zou moeten vragen 
voor het verlenen van zijn staatsburgerschap aan onderdanen van derde landen.

Conclusie

De EU is niet bevoegd inzake de kwesties die indiener aan de orde stelt en die betrekking hebben 
op de voorwaarden die in de Hongaarse burgerschapswet worden verbonden aan het verlenen 
van de Hongaarse nationaliteit aan onderdanen van derde landen.

                                               
1 Meest recentelijk in zijn arrest van 2 maart 2010, zaak C-135/08, Rottmann.


