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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0087/2011, którą złożył Richard Parsons (Wielka Brytania) w sprawie 
nowej węgierskiej ustawy o obywatelstwie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o sformułowanie opinii 
w sprawie węgierskiej ustawy o obywatelstwie, która stanowi, że osoby spoza UE mogą 
wystąpić z wnioskiem o obywatelstwo węgierskie w oparciu o swoje pochodzenie etniczne. 
W mniemaniu składającego petycję oznacza to, że władze węgierskie przyznają 
wnioskodawcom także obywatelstwo europejskie. Zapytuje on, czy państwo członkowskie ma 
prawo nadawać obywatelstwo europejskie obywatelom państw spoza UE bez wyraźnej zgody 
pozostałych państw członkowskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Uwagi Komisji

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, a zwłaszcza z art. 20 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każda osoba będąca obywatelem państwa 
członkowskiego jest również obywatelem Unii. W związku z tym obywatel państwa 
trzeciego, który uzyskuje obywatelstwo państwa członkowskiego, automatycznie 
uzyskuje także status obywatela Unii.

Co się tyczy warunków, na jakich państwo członkowskie, np. Węgry, może przyznawać 
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węgierskie obywatelstwo, należy zauważyć, że w przepisach prawa międzynarodowego 
uznaje się zasadę suwerenności każdego państwa w tym zakresie. Zgodnie z tą zasadą, 
która została potwierdzona w utrwalonym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej1, warunki przyznawania i odbierania obywatelstwa danego państwa 
członkowskiego regulowane są wyłącznie przepisami prawa krajowego każdego z 
państw członkowskich.

W związku z tym kwestie wynikające ze sposobu określania przez państwo członkowskie 
warunków uzyskania obywatelstwa nie wchodzą w zakres prawa Unii Europejskiej, a 
także nie istnieje żaden przepis unijny nakładający na państwo członkowskie obowiązek 
uzyskania wyraźnej zgody wszystkich pozostałych państw członkowskich w celu 
przyznania odnośnego obywatelstwa obywatelom państw trzecich.

Wniosek

UE nie ma kompetencji w odniesieniu do kwestii podniesionych przez składającego petycję, 
dotyczących warunków przyznawania węgierskiego obywatelstwa obywatelom państw 
trzecich, które to warunki określone są w węgierskim prawie regulującym kwestie 
przynależności państwowej.

                                               
1Ostatnio w wyroku z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie C-135/08, Rottmann.


