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Projeto de lei para estender o artigo 89 da Lei de Nacionalidade do Luxemburgo 
 
[Nova York, 14 de maio] A LuxCitizenship pode confirmar publicamente hoje que a honorável Sam 
Tanson, Ministro da Justiça do Luxemburgo, redigiu um projeto de lei para alterar o prazo de 31 de 
dezembro de 2020 para assinar uma declaração recuperando a nacionalidade luxemburguesa. O 
projeto de lei proposto está sendo elaborado devido à excepcional situação global sob o Covav19 
Coronavirus. O projeto de lei estenderia o prazo para assinar a declaração em um ano. Isso faria 
com que o novo prazo fosse encerrado em 31 de dezembro de 2021 para assinar uma declaração 
de nacionalidade perante um Registro Civil no Luxemburgo. 
 
O projeto de lei respeito exclusivamente à alteração do artigo 89, subseção 2, da Lei de 
Nacionalidade do Luxemburgo, de 8 de março de 2017. Portanto, a extensão do prazo será 
aplicada apenas a indivíduos que solicitaram um Certificado de Ancestral do Luxemburgo antes de 
31 de dezembro de 2018. O projeto de lei não permitirá que novos solicitantes solicitem um 
certificado de ancestral luxemburguês nos termos do artigo 89. 
 
O Ministério da Justiça do Luxemburgo não publica projetos de lei segundo seus procedimentos 
operacionais normais. Qualquer projeto de lei será anunciado e publicado na Câmara dos 
Deputados do Luxemburgo (Chambre des Députés). O Ministério da Justiça do Luxemburgo 
também não faz anúncios de imprensa sobre qualquer proposta de legislação. 
 
Como em qualquer legislação proposta no Luxemburgo, o projeto será submetido primeiro ao 
governo para análise. Se aprovado, o projeto passará pelo processo legislativo normal na Câmara 
dos Deputados do Luxemburgo. Portanto, a eventual legislação dependerá da eventual aprovação 
por maioria de votos na Câmara dos Deputados. Considerando isso, a legislação também poderia 
ser alterada pelos Deputados de qualquer forma antes de se tornar lei. 
 
A LuxCitizenship também anunciou hoje que organizará duas novas sessões de webinar nas 
próximas semanas. A primeira sessão “Covid19 no Luxemburgo” será um painel de discussão com 
indivíduos que vivem no Luxemburgo sob Covid19. A segunda sessão, “Schoolhouse Rock 
Luxembourg”, com um painel de especialistas explicando o processo legislativo no Luxemburgo. 
 
A LuxCitizenship é uma divisão da Connaissance Solutions LLC, especialista em comércio global 
com sede em Nova York. LuxCitizenship ajuda indivíduos a recuperar a nacionalidade (cidadania) 
luxemburguesa. LuxCitizenship é um negócio baseado em missão, focado na construção de novas 
pontes entre as Américas e a Europa. A empresa também ajuda as pessoas a iniciar carreiras, 
iniciar estudos, criar negócios e se aposentar na Europa. LuxCitizenship produz o Estudo 
Americano-Luxemburguês anual e artigos sobre Luxemburgo. Todos estão disponíveis em 
luxcitizenship.com. 


