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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1052/2008, adresată de Aldwyn Llewelyn, de cetăţenie britanică, 
privind drepturile juridice în legătură cu acordurile de coabitare din Franţa (PACS 
- Pactul civil de solidaritate) şi din Marea Britanie (parteneriatele civile)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul şi partenerul acestuia au încheiat un parteneriat civil în Marea Britanie şi locuiesc 
în Franţa. Cu toate acestea, în Franţa ei nu se bucură de aceleaşi drepturi ca un cuplu care a 
încheiat un PACS, în special de drepturile legate de impozitare, în timp ce, în Marea Britanie, 
un PACS este echivalat cu un acord de parteneriat civil. Potrivit petiţionarului, articolul 25 
din Convenţia privind dubla impozitare dintre Franţa şi Marea Britanie nu permite tratamentul 
diferenţiat al resortisanţilor britanici faţă de resortisanţii francezi în materie de impozitare,
dacă aceştia se regăsesc în aceeaşi situaţie. Potrivit petiţionarului, autorităţile franceze 
consideră că articolul 25 nu se aplică în acest caz. Petiţionarul şi partenerul acestuia nu pot 
încheia un PACS deoarece au încheiat deja un acord de parteneriat civil, care nu poate fi 
anulat cu uşurinţă. Franţa nu recunoaşte parteneriatul civil, astfel încât petiţionarul şi 
partenerul său sunt trataţi de autorităţile fiscale franceze ca şi cum nu ar fi căsătoriţi.
Petiţionarul remarcă, de asemenea, faptul că resortisanţii francezi care au încheiat un 
parteneriat civil şi locuiesc în Marea Britanie pot încheia şi un PACS în Franţa. În plus, 
căsătoriile din Ţările de Jos între persoane de acelaşi sex par să fie recunoscute pe deplin în 
Franţa. Petiţionarul consideră că acest lucru constituie un act de discriminare şi solicită 
clarificarea situaţiei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009
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Petiţionarul, cetăţean britanic, a încheiat cu partenerul său un parteneriat civil britanic şi, în 
prezent, locuieşte în Franţa, unde parteneriatul nu a fost recunoscut. Petiţionarul şi partenerul 
său nu beneficiază, în Franţa, de aceleaşi drepturi recunoscute unui cuplu care ar fi încheiat un 
PACS (parteneriatul civil francez), în special în ceea ce priveşte drepturile în materie fiscală. 
Pe de altă parte, în Regatul Unit, PACS este asimilat unui parteneriat civil britanic.

Potrivit petiţionarului, articolul 25 din Convenţia privind dubla impozitare dintre Franţa şi 
Marea Britanie interzice tratamentul diferit, în materie de impozitare, al cetăţenilor britanici şi 
francezi care se regăsesc în aceeaşi situaţie. Potrivit petiţionarului, autorităţile franceze nu 
recunosc parteneriatul civil britanic şi refuză să acorde petiţionarului şi partenerului său 
dreptul de a beneficia de avantajele prevăzute de PACS, împiedicându-i să încheie un PACS, 
pe motiv că aceştia au încheiat deja un acord de parteneriat civil britanic. În consecinţă, 
petiţionarul şi partenerul său sunt trataţi de administraţia fiscală franceză ca şi cum nu ar fi 
căsătoriţi.

De asemenea, petiţionarul afirmă că cetăţenii francezi care au încheiat un parteneriat civil în 
Regatul Unit pot să încheie şi un PACS în Franţa, iar căsătoriile olandeze între persoane de 
acelaşi sex sunt recunoscute pe deplin în Franţa. Petiţionarul consideră că acest lucru 
constituie un act de discriminare împotriva cetăţenilor britanici, în special împotriva 
cuplurilor homosexuale britanice şi solicită clarificarea situaţiei.

Comentariile Comisiei

Comisia a luat la cunoştinţă dificultăţile cu care se confruntă cetăţenii britanici rezidenţi în 
Franţa care au încheiat un partenerial civil în Regatul Unit, în sensul că acest parteneriat nu 
este recunoscut ca atare în Franţa şi că, în acelaşi timp, constituie un obstacol în calea
încheierii unui pact civil de solidaritate între parteneri în această ţară.

În prezent, nu există legislaţie comunitară care să prevadă recunoaşterea parteneriatelor civile 
în Uniunea Europeană. Prin urmare, fiecare stat membru este responsabil de reglementarea 
acestui aspect şi de recunoaşterea parteneriatelor civile încheiate în alte state membre. Cu 
toate acestea, în exercitarea acestei competenţe, statele membre trebuie să respecte dreptul 
comunitar. Situaţia în care se află petiţionarul ar putea ridica întrebări referitoare la dreptul 
comunitar, în special principiul interzicerii discriminărilor pe motiv de cetăţenie şi dreptul 
cetăţenilor Uniunii la liberă şedere pe teritoriul altui stat membru. La 27 aprilie 2009, Comisia 
a adresat o scrisoare referitoare la acest subiect dnei Rachida Dati, Garde des Sceaux, 
ministrul justiţiei.

Comisia salută adoptarea definitivă de către Adunarea Naţională, anul trecut, la 28 aprilie, a 
unei propuneri de lege destinată să recunoască în Franţa parteneriatele civile încheiate în alte 
state.

Concluzie
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Situaţia nedreaptă în care se afla petiţionarul pare să fi fost reglementată de autorităţile 
franceze.


