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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0632/2008 af Robert Biedron, polsk statsborger, for "Kampania 
Przeciw Homofobii" (Campain Against Homophobia), om de polske 
myndigheders uvillighed til at udstede civilstandserklæring til polske statsborgere, 
der ønsker at indgå registreret partnerskab med en person af samme køn i en 
anden medlemsstat

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for ovennævnte bevægelse, henviser til, at det i tilfælde af polske 
statsborgeres indgåelse af ægteskab eller registreret partnerskab i udlandet er nødvendigt at 
forelægge en civilstandserklæring, udstedt af de ansvarlige polske myndigheder. Han påpeger 
imidlertid, at de polske myndigheder nægter at udstede civilstandserklæring til polske 
statsborgere, der ønsker at indgå registreret partnerskab med en person af samme køn i en 
anden medlemsstat, og understreger i den forbindelse, at de polske myndigheder følgelig gør 
sig skyldige i overtrædelse af en række at EU's knæsatte principper og retsakter, herunder 
forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og ret til fri bevægelighed. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind og bevirke en 
holdningsændring hos de polske myndigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Andrageren hævder, at når en polsk statsborger vil indgå ægteskab eller registreret 
partnerskab i et andet land end Polen, skal personen forelægge en civilstandserklæring udstedt 
af de polske myndigheder. Ifølge andrageren afviser de polske myndigheder at udlevere en 
sådan erklæring, når det drejer sig om et registreret partnerskab mellem to personer af samme 



PE420.019v01-00 2/2 CM\766651DA.doc

DA

køn.

Det specifikke spørgsmål i dette andragende vedrører de polske myndigheders udstedelse af 
civilstandserklæringer med henblik på at gøre det muligt for landets egne statsborgere at leve i 
et registreret forhold med den person, de har valgt, i en anden medlemsstat end den, hvor de 
er statsborgere.

Afvisningen af at udstede civilstandserklæringer til polske statsborgere krænker ikke deres ret 
til fri bevægelighed, som er fastlagt i EF-traktatens artikel 18. Det er ikke en betingelse for 
udøvelse af denne ret, at man er i besiddelse af en sådan erklæring.

Udstedelse af civilstandserklæringer henhører under medlemsstaternes enekompetence.

På nuværende tidspunkt findes der ikke noget fællesskabsinstrument vedrørende udstedelse af 
civilstandserklæringer.

Kommissionen undersøger spørgsmålet om anerkendelse af civilstandserklæringer i EU, 
navnlig med henblik på at borgernes ægteskaber og partnerskaber kan komme i betragtning i 
andre medlemsstater end den, hvor disse ægteskaber eller partnerskaber er indgået."


