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Przedmiot: Petycja, którą złożył Guido Gatti (Włochy) w sprawie uznawania 
małżeństw osób tej samej płci mimo braku posiadania obywatelstwa państwa 
pełniącego rolę gospodarza

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o przyznanie mu prawa do zawarcia małżeństwa z partnerem 
tej samej płci w państwach, które uznają małżeństwa tej samej płci, mimo że nie jest on 
obywatelem tych państw. Domaga się również, aby każdy partner pochodzący spoza UE mógł 
otrzymać wizę w celu zawarcia małżeństwa w jednym z państw UE, które uznaje związki 
osób tej samej płci, a następie mógł przenieść się do innego państwa UE, które pomimo 
nieuznawania takich związków powinno zagwarantować parze takie same prawa, jakie 
przysługują prawnie zawartym małżeństwom.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uwagi Komisji

Komisja wyjaśniała już, że państwa członkowskie same decydują o tym, czy w swoim 
krajowym prawodawstwie uznają związki osób tej samej płci czy ich nie uznają, a także
o tym, jakie są warunki dla osób kwalifikujących się, by skorzystać z tego typu przepisów.
Sytuacja taka wynika z faktu, że definicja rodziny i więzi rodzinnych należy do wyłącznych 
kompetencji państw członkowskich. Na mocy obecnie obowiązującego prawa UE każde 
państwo członkowskie dysponuje też wyłączną kompetencją w zakresie uznawania małżeństw 
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oraz innych związków cywilnych zawartych w innych państwach członkowskich.
Jeżeli dane państwo członkowskie uznaje w swoim prawie krajowym małżeństwa osób tej 
samej płci, obywatele Unii przebywający legalnie na terytorium tego państwa 
członkowskiego nie mogą być dyskryminowani w zakresie dostępu do związku małżeńskiego.
W odniesieniu do prawa wjazdu i pobytu partnera tej samej płci, dyrektywa w sprawie 
swobodnego przepływu osób nie ma zastosowania do obywateli UE przebywających
w swoim ojczystym państwie członkowskim, jednak równoważne prawa powinny zostać 
przyznane obywatelom tego państwa powracającym do kraju, jeżeli pobyt obywatela Unii
w innym państwie członkowskim był rzeczywisty i efektywny.1

Podsumowanie
Prawo UE nie wymaga od państw członkowskich zmiany krajowego prawa rodzinnego ani 
nie reguluje kwestii uznawania małżeństw lub innych związków cywilnych.
Aby móc stosować zasady dotyczące swobodnego przepływu osób, państwa członkowskie nie 
muszą odwoływać się do kwestii uznawania małżeństw.

                                               
1 Sprawa C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie przeciwko R. N. G. Eind, Zb.Orz. s. I-
10719, 2007 r.


