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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0178/2010, внесена от Oliver Hepworth, с британско гражданство, 
относно непризнаването от страна на Люксембург на британското 
гражданско партньорство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да изиска от Комисията да 
проучи факта, че Люксембург не признава британското гражданско партньорство. 
Вносителят, който е сключил договор за гражданско партньорство в Обединеното 
кралство и поради това не може да встъпи в граждански съюз в Люксембург, счита, че 
двете форми на партньорство следва да бъдат разглеждани като еквивалентни. Той 
твърди, че непризнаването от страна на органите в Люксембург на британското 
гражданско партньорство представлява ограничение на неговото и на неговия партньор 
право на свобода на движението в рамките на ЕС. Той желае да бъдат предприети 
действия, подобни на тези по отношение на петиция 1052/2008 относно законовите 
права във връзка с договорите за съжителство във Франция (PACS) и Обединеното 
кралство (граждански партньорства).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Петицията 

Обединеното кралство дава на регистрираните партньори права и задължения, които са 
еквивалентни на тези, давани и налагани на двойките, сключили брак. Като се има 



PE464.844v01-00 2/2 CM\866779BG.doc

BG

предвид, че Люксембург признава регистрираните партньорства, неговото 
законодателство е по-рестриктивно в сравнение със законодателството на Обединеното 
кралство, тъй като то не разглежда регистрираните партньорства като еквивалентни на 
брак. 

Вносителят на петицията, който е гражданин на Обединеното кралство, би искал  
регистрираното му в Обединеното кралство партньорство да бъде признато в 
Люксембург. Въпреки това органите в Люксембург отказват да направят това, тъй като 
последиците от люксембургското партньорство са по-ограничени. 

Коментари на Комисията относно петицията

Понастоящем не съществува законодателство на ЕС, предвиждащо взаимното 
признаване на регистрирани партньорства в Европейския съюз. Европейският съюз, 
независимо че е ангажиран да предостави на своите граждани широк спектър от 
граждански права, не играе никаква роля във връзка с решенията на държавите-членки 
относно признаването на регистрираните партньорства. Разрешаването на този въпрос 
и решението дали да се признават или не партньорства, регистрирани в други държави-
членки, зависи от всяка държава-членка. 

На 14 декември 2010 г. Комисията наскоро прие Зелената книга „По-малко 
административни процедури за гражданите“ COM(2010) 747 окончателен), в която 
признава потенциалните проблеми, създадени поради липса на признаване на 
гражданския статут. 

Спомената Зелена книга отбелязва, че  

„е важно да се подчертае, че Европейският съюз не е компетентен да се намесва в 
материалното семейно право на държавите-членки. Поради това Комисията нито 
разполага с правомощия да предлага европейски материалноправни норми например за 
даване на име, осиновяване и брак или да променя определението за брак на 
национално равнище, нито има намерение да прави това. Договорът за 
функционирането на Европейския съюз не предвижда никакво правно основание за 
прилагане на такова решение“.

Заключение

Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, е от изключителната компетентност на 
държавите-членки. Въпреки това Комисията съзнава възможните трудности, пред 
които са изправени гражданите на ЕС, и поради това е публикувала зелена книга, за да 
получи гледни точки относно начините за намаляване на тези проблеми.


