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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0632/2008, ingediend door Robert Biedron, met Poolse 
nationaliteit, namens «Kampania Przeciw Homofobii» (Campagne Tegen 
Homofobie), over de weigering van de Poolse autoriteiten om een uittreksel van
burgerlijke stand te verstrekken aan Poolse staatsburgers die in een andere lidstaat 
een geregistreerd partnerschap willen aangaan met een persoon van hetzelfde 
geslacht.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde beweging, refereert aan het feit dat als Poolse 
staatsburgers willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen aangaan in het 
buitenland, zij een door de bevoegde Poolse autoriteiten verstrekt uittreksel van de burgerlijke 
stand moeten overleggen. Echter, indiener wijst erop dat de Poolse autoriteiten weigeren 
uittreksels van burgerlijke stand te verstrekken aan Poolse staatsburgers die in een andere 
lidstaat een geregistreerd partnerschap willen aangaan met een persoon van hetzelfde 
geslacht. Hij benadrukt in dit verband dat de Poolse autoriteiten zich hierdoor schuldig maken 
aan schending van een reeks algemeen geaccepteerde principes en wetsbesluiten van de 
Europese Unie, waaronder het verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid en 
het recht van vrij verkeer.
Indiener verzoekt het Europees Parlement in te grijpen en een verandering in de houding van 
de Poolse autoriteiten te bewerkstelligen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

“De indiener stelt dat als een Poolse staatsburger wil trouwen of een geregistreerd 
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partnerschap wil aangaan in het buitenland, hij een door de bevoegde Poolse autoriteiten 
verstrekt uittreksel van de burgerlijke stand moet overleggen. Volgens de indiener weigeren 
de Poolse autoriteiten een dergelijke verklaring te verstrekken als het gaat om het sluiten van 
een "same-sex partnership".

De specifieke vraag van deze indiener houdt verband met de afgifte van een uittreksel van
burgerlijke stand door de Poolse autoriteiten, zodat hun onderdanen kunnen samenwonen met 
een persoon van hun keuze in een andere lidstaat dan die waarvan ze onderdaan zijn.

De weigering om een uittreksel van burgerlijke stand te verstrekken aan Poolse staatsburgers 
is geen schending van hun in artikel 18 van het EG-Verdrag voorgeschreven recht van vrij 
verkeer. Het beschikken over dergelijke certificaten is geen voorwaarde voor de uitoefening 
van dit recht.

De afgifte van uittreksels van burgerlijke stand is een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten.

Op dit moment bestaat er geen communautair instrument voor de afgifte van uittreksels van 
burgerlijke stand.

De Commissie bestudeert het vraagstuk betreffende de erkenning van de verklaringen van 
burgerlijke stand binnen de Europese Unie, zodat met name de huwelijken en partnerschappen 
van staatsburgers in andere lidstaten dan die waar de huwelijken of partnerschappen zijn 
gesloten in aanmerking worden genomen.


