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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0632/2008, ingiven av Robert Biedron (polsk medborgare), för 
organisationen ”Kampania Przeciw Homofobii” (kampanj mot homofobi), om de 
polska myndigheternas ovilja att utfärda intyg om civilstånd till polska 
medborgare som önskar ingå registrerat partnerskap med en person av samma kön 
i en annan medlemsstat 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är ordförande för ovannämnda rörelse, hänvisar till att polska medborgare 
måste ha ett intyg om civilstånd utfärdat av de ansvariga polska myndigheterna om de vill 
ingå äktenskap eller registrerat partnerskap i utlandet. Han påpekar emellertid att de polska 
myndigheterna nekar att utfärda intyg om civilstånd till polska medborgare som vill ingå 
registrerat partnerskap med en person av samma kön i en annan medlemsstat, och att 
myndigheterna därmed gör sig skyldiga till överträdelser av en rad olika EU-principer och 
EU-rättsakter, däribland förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning och rätten 
till fri rörlighet. Framställaren uppmanar därför Europaparlamentet att ingripa och förmå de 
polska myndigheterna att ändra sin praxis.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009.

”Framställaren hävdar att polska medborgare måste ha ett intyg om civilstånd utfärdat av de 
polska myndigheterna om de vill ingå äktenskap eller registrerat partnerskap i ett annat land 
än Polen. Enligt framställaren skulle de polska myndigheterna neka att utfärda ett sådant intyg 
när det rör sig om samkönade partnerskap.
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Den centrala frågan i framställningen gäller de polska myndigheternas utfärdande av intyg om 
civilstånd för att göra det möjligt för sina medborgare att leva i partnerskap med den person 
de vill i en annan medlemsstat än den där de själva är medborgare.

Att vägra utfärda intyg om civilstånd till polska medborgare utgör ingen kränkning av deras 
rätt till fri rörlighet enligt artikel 18 i EG-fördraget. Att ha den här sortens intyg är inget 
villkor för att utöva denna rättighet.

Att utfärda intyg om civilstånd faller under medlemsstaternas exklusiva behörighet.

Det finns ännu inget gemenskapsinstrument som gäller utfärdandet av intyg om civilstånd.

Kommissionen undersöker frågan om erkännandet av civilståndsakter i Europeiska unionen, 
framför allt för att EU-medborgares äktenskap eller registrerade partnerskap ska beaktas i 
andra länder än det land där de ingicks.”


