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Lūgumrakstu komiteja

30.01.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0632/2008, ko Kampania Przeciw Homofobii (Kampaņa pret 
homofobiju) vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Robert Biedron, par Polijas 
iestāžu nevēlēšanos izsniegt apliecību par civilstāvokli tiem Polijas pilsoņiem, 
kuri vēlas reģistrēt viendzimuma partnerattiecības kādā citā dalībvalstī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir minētās kustības priekšsēdētājs, norāda uz to, ka, lai Polijas 
valstspiederīgais noslēgtu laulību vai reģistrētu partnerattiecības ārzemēs, ir nepieciešams 
iesniegt apliecību par civilstāvokli, ko izsniegušas atbildīgās Polijas iestādes. Taču viņš 
norāda, ka Polijas iestādes atsakās izsniegt apliecību par civilstāvokli tiem Polijas 
valstspiederīgajiem, kuri vēlas noslēgt reģistrētas viendzimuma partnerattiecības kādā citā 
dalībvalstī, un šajā sakarā uzsver, ka tādējādi Polijas iestādes pārkāpj vairākus ES atzīto 
principu un tiesību aktus, piemēram, diskriminācijas aizliegumu seksuālās orientācijas dēļ un 
tiesības brīvi pārvietoties.
Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iesaistīties un panākt attieksmes 
maiņu no Polijas iestāžu puses.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, ja Polijas pilsonis vēlas noslēgt laulību vai reģistrētas 
partnerattiecības kādā citā valstī, kas nav Polija, viņam ir jāiesniedz civilstāvokļa apliecība, ko 
izsniedz Polijas iestādes. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegtajām ziņām Polijas 
iestādes atteiktos izsniegt šādu apliecību, ja tas būtu nepieciešams viendzimuma 
partnerattiecību noslēgšanai.
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Šī lūgumraksta specifiskais jautājums ir par civilstāvokļa apliecinājuma izsniegšanu Polijas 
iestādēs, lai ļautu tās pilsoņiem dzīvot savienībā ar paša izvēlētu personu dalībvalstī, kas nav 
viņa pilsonības dalībvalsts.

Atteikums izsniegt šādas civilstāvokļa apliecības Polijas pilsoņiem nepārkāpj viņu tiesības uz 
pārvietošanās brīvību, kas paredzētas EK līguma 18. pantā. Šāda veida apliecība nav 
nosacījums šo tiesību izmantošanai.

Izsniegt civilstāvokļa apliecības ir vienīgi dalībvalstu kompetencē.

Šobrīd nepastāv Kopienas instruments attiecībā uz civilstāvokļa apliecinājuma izsniegšanu.

Komisija pēta jautājumu par civilstāvokļa apliecinājuma atzīšanu Eiropas Savienībā, īpaši lai 
pilsoņu laulības un savienības tiktu ņemtas vērā citās dalībvalstīs, ne tikai tajās, kur tās tika
noslēgtas.


