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Temats: Lūgumraksts Nr. 0178/2010, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Olivier Hepworth, par Apvienotās Karalistes civilās partnerības neatzīšanu 
Luksemburgā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu, lai tas liek Komisijai izpētīt Apvienotās 
Karalistes civilās partnerības neatzīšanu Luksemburgā. Lūgumraksta iesniedzējs, kas 
Apvienotajā Karalistē noslēdza civilo partnerību un kas tādēļ nevar noslēgt civilu savienību 
Luksemburgā, uzskata, ka abas partnerības formas jāuzskata par līdzvērtīgām. Viņš apgalvo, 
ka Luksemburgas varas iestāžu viņa Apvienotās Karalistes partnerības neatzīšana ir 
ierobežojums viņa un viņa partnera tiesībām uz pārvietošanās brīvību ES. Viņš aicina uz 
līdzīgu rīcību kā attiecībā uz Lūgumrakstu Nr. 1052/2008 par juridiskajām tiesībām saistībā ar 
kopdzīves vienošanos Francijā (PACS) un Lielbritānijā (civilā partnerība).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 9. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksts

Apvienotās Karalistes piešķirtās reģistrētās partnerības tiesības un saistības tām, kādas 
piemēro laulātiem pāriem. Lai gan Luksemburga atzīst reģistrētas partnerības, tās tiesību akti 
ir ierobežojošāki nekā Apvienotās Karalistes tiesību akti, jo šajā valstī partnerību neuzskata 
par līdzvērtīgu laulībai.
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Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Apvienotās Karalistes pilsonis, vēlas, lai Luksemburgā tiktu 
atzīta viņa Apvienotajā Karalistē reģistrētā partnerība. Tomēr Luksemburgas iestādes atsakās 
to darīt, jo Luksemburgas partnerības tiesības ir ierobežotākas.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Pašlaik nav ES tiesību aktu, kas paredzētu reģistrētu partnerību savstarpējo atzīšanu Eiropas 
Savienībā. Eiropas Savienībai, lai gan tā ir apņēmusies saviem pilsoņiem nodrošināt plašas 
pilsoņtiesības, nav nekādas kompetences saistībā ar dalībvalstu lēmumiem atzīt reģistrētas 
partnerības. Šā jautājuma risināšana un lēmums par to, vai atzīt citā dalībvalstī reģistrētu 
partnerību vai ne, ir katras dalībvalsts ziņā.

Komisija nesen, 2010. gada 14. decembrī, pieņēma Zaļo grāmatu „Mazāk administratīvo 
formalitāšu pilsoņiem” (COM(2010) 747 galīgā redakcija), kurā tā atzīst iespējamās 
problēmas, ko rada civilā statusa atzīšanas trūkums.

Zaļajā grāmatā apgalvots, ka

„ir svarīgi norādīt, ka Eiropas Savienības kompetencē nav iesaistīšanās dalībvalstu ģimenes 
materiālajās tiesībās. Līdz ar to Komisijai nav ne pilnvaru, ne nolūka ierosināt izstrādāt 
Eiropas materiālos noteikumus, piemēram, attiecībā uz uzvārda piešķiršanu, adopciju, 
laulībām, vai grozīt laulību definīciju valsts līmenī. Līgums par Eiropas Savienības darbību 
nedod nekādu juridisko pamatu šāda risinājuma īstenošanai.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja ierosinātais jautājums ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē. Tomēr 
Komisija apzinās iespējamos sarežģījumus, ar ko saskaras ES pilsoņi, tādēļ ir publicējusi Zaļo 
grāmatu, lai iegūtu skatījumu par veidiem, kā samazināt šīs problēmas.


