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Ref.: Petiția nr. 0178/2010, adresată de Oliver Hepworth, de cetățenie britanică, 
privind nerecunoașterea parteneriatului civil britanic de către statul 
Luxemburg

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să ceară investigarea de către Comisie a 
nerecunoașterii parteneriatului civil britanic de către Luxemburg. Petiționarul, care a încheiat 
un parteneriat civil în Marea Britanie și, prin urmare, nu se poate implica într-o uniune civilă 
în Luxemburg, consideră că cele două forme de parteneriat ar trebui să fie considerate 
echivalente. Acesta susține că nerecunoașterea de către autoritățile luxemburgheze a 
parteneriatului civil britanic constituie o limitare a drepturilor sale și ale partenerului său 
privind libertatea de circulație în cadrul UE. Acesta dorește o soluționare similară cu cea din 
cazul petiției nr. 1052/2008 privind drepturile juridice în legătură cu acordurile de coabitare 
din Franța (PACS – Pactul civil de solidaritate) și din Marea Britanie (parteneriatele civile).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiția 

Regatul Unit acordă partenerilor înregistrați drepturi și obligații echivalente cu cele acordate 
și impuse cuplurilor căsătorite. În timp ce Luxemburgul recunoaște parteneriatele înregistrate, 
legislația sa este mai restrictivă decât legislația Regatului Unit, întrucât nu tratează 
parteneriatele înregistrate ca fiind echivalente cu căsătoria. 
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Petiționarul, cetățean britanic, ar dori sa obțină recunoașterea în Luxemburg a parteneriatului 
său înregistrat în Regatul Unit. Cu toate acestea, autoritățile luxemburgheze refuză să facă 
acest lucru, întrucât parteneriatele luxemburgheze sunt mai limitate.  

Observațiile Comisiei privind petiția

În prezent, nu există nici un fel de dispoziții legislative ale UE care să prevadă recunoașterea 
reciprocă a parteneriatelor înregistrate în Uniunea Europeană. Cu toate că s-a angajat să le 
ofere cetățenilor săi un spectru larg de drepturi civile, Uniunea Europeană nu joacă niciun rol 
în ceea ce privește deciziile statelor membre de recunoaștere a parteneriatelor înregistrate. 
Este la latitudinea fiecărui stat membru să soluționeze această chestiune și să decidă dacă să 
recunoască sau nu parteneriatele înregistrate în alte state membre. 

Comisia a adoptat recent, la data de 14 decembrie 2010, Cartea verde intitulată „Mai puține 
demersuri administrative pentru cetățeni” [COM(2010) 747 final], în care recunoaște 
eventualele probleme create de lipsa recunoașterii stării civile. 

Cartea verde menționată prevede că: 

„este important de subliniat că Uniunea Europeană nu are competența de a interveni în 
dreptul material al familiei al statelor membre. Prin urmare, Comisia nu are nici competența, 
nici intenția de a propune elaborarea unor norme materiale europene privind, de exemplu, 
atribuirea numelui de familie, adopția, căsătoria, sau de a modifica definiția căsătoriei la 
nivel național. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu furnizează niciun temei 
juridic pentru a pune în aplicare o astfel de soluție.”

Concluzii

Problema ridicată de petiționar ține de competența exclusivă a statelor membre. Cu toate 
acestea, Comisia este conștientă de posibilele dificultăți cu care se confruntă cetățenii UE și, 
prin urmare, a publicat Cartea verde pentru a obține opinii cu privire la modalitățile în care 
aceste probleme pot fi diminuate.


