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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0602/2012, внесена от Гуидо Гатти, с италианско гражданство, 
относно признаването на бракове между лица от един и същи пол и в 
случаите, когато те не са граждани на държавата, където е сключен бракът

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска да му бъде предоставено правото да сключи брак с 
партньор от същия пол в някоя от страните, които признават браковете между лица от 
един и същи пол, дори и ако не е гражданин на съответната държава. Той призовава 
освен това всеки партньор от държава извън ЕС да може да получи виза с цел 
сключване на брак в някоя от страните от ЕС, които признават еднополовите 
съжителства, и след това да се премести в друга страна от ЕС, която дори и да не 
признава подобни съюзи, следва да гарантира на двойката същите права като тези на 
двойките, сключили законен брак.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Наблюдения на Комисията

Комисията вече е обяснила, че зависи от държавите членки да решат дали да включат 
или не в националното си законодателство разпоредби относно еднополовите съюзи и 
да предвидят при какви условия лицата, които отговарят на тях, могат да се възползват 
от тези разпоредби. Причината за това е че определението за семейство и семейни 
взаимоотношения е от изключителна компетентност на държавите членки.  При 
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сегашното състояние на правото на ЕС всяка държава членка има такава компетентност 
и по отношение на признаването на бракове или други граждански съюзи, сключени в 
други държави членки.
Когато държава членка предвижда в националното си законодателство института на 
брак между партньори от един и същи пол, гражданите на Съюза, които пребивават 
законно на територията на съответната държава членка не могат да бъдат 
дискриминирани във връзка с достъпа до брак.
Що се отнася до правото на влизане и пребиваване на партньор от същия пол, 
Директивата за свободното движение не се прилага по отношение на граждани на 
Съюза, пребиваващи в държавата членка, на която са граждани, но еквивалентни права 
следва да бъдат предоставени на завръщащите се граждани, когато пребиваването на 
гражданин на Съюза в друга държава членка е било действително и ефективно.1

Заключение
Правото на ЕС не предвижда никакво задължение за държавите членки да изменят 
законодателството в областта на семейните отношения и не регламентира признаването 
на бракове или други граждански съюзи.
За прилагането на правилата за свободно движение, не е необходимо държавите членки 
да разглеждат признаването на бракове.

                                               
1 Дело C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v R.N.G. Eind, ECR [2007], I-10719. 


