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Ref.: Petiția nr. 0087/2011, adresată de Richard Parsons, de cetățenie britanică, 
privind noua legislație maghiară referitoare la cetățenie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să se pronunțe cu privire la legislația maghiară 
privind cetățenia, care prevede că persoanele din statele nemembre ale UE pot solicita 
cetățenia maghiară pe baza originii lor etnice. Petiționarul consideră că acest lucru presupune 
că guvernul maghiar le acordă și cetățenie europeană solicitanților. În urma unui calcul 
aproximativ, petiționarul susține că în această categorie se încadrează aproximativ 2,5 
milioane de persoane. Petiționarul se întreabă dacă un stat membru are dreptul de a acorda 
cetățenie europeană cetățenilor unor state nemembre ale UE fără consimțământul explicit al 
celorlalte state membre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Observațiile Comisiei

În conformitate cu legislația Uniunii Europene și, în special, cu articolul 20 al Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene, este și cetățean al Uniunii orice persoană care are 
cetățenia unui stat membru. Prin urmare, un resortisant al unei țări terțe care obține cetățenia 
unui stat membru obține automat și statutul de cetățean al Uniunii. 

Referitor la condițiile conform cărora un stat membru, precum Republica Ungară, poate 
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acorda cetățenie, trebuie remarcat că dreptul internațional stabilește principiul suveranității 
pentru fiecare stat în domeniul cetățeniei. În conformitate cu acest principiu, care a fost 
confirmat în jurisprudența constantă a Curții Europene de Justiție1, condițiile de obținere și 
pierdere a cetățeniei unui stat membru sunt reglementate exclusiv în conformitate cu legislația 
națională a fiecărui stat membru în parte.

Prin urmare, problemele care decurg din definirea de către un stat membru a condițiilor de 
dobândire a cetățeniei nu intră în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii Europene și nu 
există nicio normă UE prin care un stat membru trebuie să obțină consimțământul expres al 
tuturor celorlalte state membre pentru a acorda cetățenie resortisanților unei țări terțe.

Concluzie

UE nu are competențe în legătură cu problema ridicată de petiționar privind condițiile 
prevăzute de legislația maghiară referitoare la cetățenie pentru acordarea cetățeniei maghiare 
resortisanților țărilor terțe.

                                               
1 Cel mai recent în hotărârea acesteia din 2 martie 2010, C-135/08, Rottmann.


