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nepripažinimo Liuksemburge, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Olivier 
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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad Komisija ištirtų Jungtinės 
Karalystės piliečių partnerystės nepripažinimą Liuksemburge. Peticijos pateikėjas, kuris 
sudarė civilinę partnerystę Jungtinėje Karalystėje ir todėl negali sudaryti civilinės sąjungos 
Liuksemburge, mano, kad šias dvi partnerystės formas reikėtų vertinti kaip lygiavertes. Jis 
tvirtina, kad Liuksemburgo valdžios institucijos, nepripažindamos Jungtinės Karalystės 
piliečių sudarytos sąjungos, apriboja jo ir jo partnerio teisę laisvai judėti ES. Jis prašo, kad 
būtų imtasi panašių veiksmų kaip Peticijos Nr. 1052/2008 dėl juridinių teisių, susijusių su 
bendro gyvenimo sutartimis Prancūzijoje (PACS) ir Didžiojoje Britanijoje (civilinė 
partnerystė), atveju.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticija 

JK registruotiems partneriams suteikiamos tokios pat teisės ir pareigos kaip ir tos, kurios 
suteikiamos ir nustatomos susituokusioms poroms. Nors Liuksemburge registruota 
partnerystė pripažįstama, šios šalies teisės aktai griežtesni nei JK teisės aktai, nes registruota 



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

LT

partnerystė juose nelaikoma santuokos atitikmeniu. 

Peticijos pateikėjas, JK pilietis, norėtų, kad jo JK registruota partnerystė būtų pripažinta 
Liuksemburge. Tačiau Liuksemburgo valdžios institucijos atsisako tai daryti, nes 
Liuksemburge registruotai partnerystei taikoma daugiau apribojimų. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Šiuo metu nėra ES teisės akto, kuriame būtų nustatytas abipusis registruotos partnerystės 
pripažinimas Europos Sąjungoje. Nors Europos Sąjunga įsipareigojusi suteikti savo piliečiams 
įvairių pilietinių teisių, ji neturi jokios įtakos valstybių narių sprendimams dėl registruotos 
partnerystės pripažinimo. Kiekviena valstybė narė turi išspręsti šį klausimą ir nuspręsti, ar 
pripažinti kitose valstybėse narėse registruotą partnerystę. 

2010 m. gruodžio 14 d. Komisija patvirtino žaliąją knygą „Mažiau administracinių formalumų 
piliečiams“ (COM (2010) 747 galutinis), kurioje pripažino galimas problemas dėl civilinės 
būklės nepripažinimo. 

Minėtoje žaliojoje knygoje teigiama, kad 

„svarbu pažymėti, kad Europos Sąjunga nekompetentinga kištis į valstybių narių materialinę 
šeimos teisę. Todėl Komisija negali ir neketina siūlyti rengti Europos materialinės teisės 
taisykles, pavyzdžiui, susijusias su pavardės suteikimu, įvaikinimu ar santuoka, arba keisti 
santuokos apibrėžtį nacionaliniu lygmeniu. Tokiam sprendimui įgyvendinti Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo nenumatytas joks teisinis pagrindas.“

Išvada

Peticijos pateikėjo iškelta problema priklauso tik valstybių narių kompetencijai. Vis dėlto 
Komisija žino, kokių sunkumų gali kilti ES piliečiams, todėl ji paskelbė žaliąją knygą, kad 
galėtų susidaryti nuomonę, kaip šias problemas būtų galima sumažinti.“


