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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0632/2008, Robert Biedron, Puolan kansalainen, Kampania 
Przeciw Homofobii (Homofobian vastainen kampanja) –yhdistyksen 
puolesta, Puolan viranomaisten haluttomuudesta myöntää Puolan 
kansalaisille väestörekisteriote samaa sukupuolta olevien henkilöiden 
parisuhteen rekisteröimiseksi toisessa jäsenvaltiossa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on edellä mainitun yhdistyksen puheenjohtaja, ja hän ilmoittaa, että 
mikäli Puolan kansalaiset haluavat solmia avioliiton tai rekisteröidä parisuhteensa ulkomailla, 
heidän on toimitettava Puolan toimivaltaisten viranomaisten antama väestörekisteriote. Hän 
on kuitenkin pannut merkille, että Puolan viranomaiset kieltäytyvät antamasta 
väestörekisteriotteita sellaisille Puolan kansalaisille, jotka haluavat rekisteröidä samaa 
sukupuolta olevien henkilöiden välisen parisuhteen toisessa jäsenvaltiossa. Hän korostaa tässä 
yhteydessä, että Puolan viranomaiset rikkovat useita Euroopan unionin hyväksymiä 
periaatteita ja säädöksiä, mukaan lukien seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
kieltävää periaatetta ja vapaata liikkumista koskevaa periaatetta. 

Hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan Puolan viranomaisten asenteen 
muuttamiseksi. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

"Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Puolan kansalaisen, joka haluaa solmia avioliiton tai 
rekisteröidä parisuhteen Puolan ulkopuolella, täytyy toimittaa Puolan viranomaisten antama 
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väestörekisteriote. Vetoomuksen esittäjän mukaan Puolan viranomaiset kieltäytyvät 
myöntämästä väestörekisteriotteen, kun kyse on samaa sukupuolta edustavien henkilöiden 
suhteesta.

Kyseisen vetoomuksen tarkka kysymys koskee Puolan viranomaisten harjoittamaa 
väestörekisteriotteiden antamista, minkä avulla Puolan kansalaiset voivat elää liitossa 
valitsemansa henkilön kanssa muussa jäsenvaltiossa kuin Puolassa.

Väestörekisteriotteiden epääminen Puolan kansalaisilta ei riko vapaata liikkumista koskevaa 
periaatetta, joka on määritelty Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 18 artiklassa. 
Kyseisen periaatteen toteutuminen ei edellytä tämänlaisia todistuksia.

Väestörekisteriotteiden antaminen kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivallan 
alaisuuteen.

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhteisön välinettä, jolla voidaan myöntää väestörekisteriotteita.

Komissio tutkii väestörekisteriotteiden hyväksymistä Euroopan unionissa, jotta etenkin 
kansalaisten avioliitot ja parisuhteet otettaisiin huomioon muissa kuin siinä jäsenvaltiossa, 
jossa kyseiset avioliitot tai parisuhteet on solmittu.
" 


