
CM\766651RO.doc PE420.019v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

30.01.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0632/2008, adresată de Robert Biedron, de naționalitate polonă, în 
numele „Kampania Przeciw Homofobii” (Campania împotriva homofobiei), 
privind refuzul autorităților polone de a emite un extras de stare civilă cetățenilor 
de naționalitate polonă care doresc să încheie un contract de uniune civilă cu o 
persoană de același sex într-un alt stat membru 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, președinte al mișcării menționate mai sus, explică faptul că, atunci când 
resortisanții de naționalitate polonă se căsătoresc sau încheie un contract de uniune civilă în 
străinătate, este obligatoriu ca aceștia să prezinte un extras de stare civilă emis de autoritățile 
polone responsabile. Acesta subliniază, cu toate acestea, că autoritățile polone refuză să 
elibereze acest extras de stare civilă resortisanților de naționalitate polonă care doresc să 
încheie o uniune civilă cu o persoană de același sex într-un alt stat membru și, prin aceasta, 
încalcă mai multe principii și acte administrative recunoscute de Uniunea Europeană, în 
special interzicerea discriminării pe motiv de orientare sexuală și dreptul la liberă circulație. 
Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină și să determine 
autoritățile polone să-și revizuiască practicile. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

„Petiționarul susține că, atunci când un cetățean polonez dorește să încheie o căsătorie sau un 
parteneriat înregistrat în altă țară decât Polonia, acesta trebuie să prezinte un certificat de stare 
civilă eliberat de autoritățile polone. Potrivit petiționarului, autoritățile polone ar refuza să 
furnizeze un asemenea certificat în cazul în care ar fi vorba despre încheierea unui parteneriat 
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între persoane de același sex.

Problema specifică a acestei petiții se referă la eliberarea actelor de stare civilă de către 
autoritățile polone, pentru a permite resortisanților acestora să trăiască în uniune cu persoana 
aleasă de ei într-un alt stat membru decât cel a cărui cetățenie o dețin.

Refuzul de a elibera certificate de stare civilă cetățenilor de naționalitate polonă nu încalcă 
dreptul acestora la liberă circulație prevăzut la articolul 18 din Tratatul CE. Deținerea acestui 
tip de certificate nu este o condiție pentru exercitarea acestui drept.

Eliberarea certificatelor de stare civilă este o competență exclusivă a statelor membre.

În prezent, nu există niciun instrument comunitar în ceea ce privește eliberarea actelor de stare 
civilă.

Comisia studiază problema recunoașterii actelor de stare civilă în Uniunea Europeană, în 
special pentru ca cetățenilor să le poată fi luate în considerare căsătoriile și uniunile în alte 
state membre decât cel în care aceste căsătorii sau uniuni au fost încheiate”.


