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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0602/2012, adresată de către Guido Gatti, de cetățenie italiană, privind 
recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex, chiar dacă acestea nu 
dețin cetățenia țării care oficiază căsătoria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită acordarea dreptului de a se căsători cu un partener de același sex în țări 
care recunosc căsătoriile între persoanele de același sex cu toate că nu este cetățean al acestor 
țări. Petiționarul solicită, de asemenea, posibilitatea ca eventualul său partener, provenind din 
țări non-UE, să poată obține o viză pentru a se putea căsători într-una din țările UE care 
recunosc căsătoriile între persoanele de același sex și apoi să se deplaseze într-o altă țară din 
UE care, deși nu recunoaște aceste uniuni, să garanteze cuplului aceleași drepturi ca și 
cuplurilor căsătorite în mod legal.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Observațiile Comisiei

Comisia a explicat deja că decizia de a introduce sau nu în dreptul național dispoziții privind 
uniunile între persoane de același sex și de a stabili condiții pentru ca persoanele eligibile să 
poată profita de aceste dispoziții rămâne la aprecierea statelor membre. Acest lucru se explică 
prin faptul că definirea familiei și a legăturilor de familie ține de competența exclusivă a 
statelor membre. Conform dreptului în vigoare al Uniunii Europene, fiecare stat membru 
dispune de asemenea de această competență în ceea ce privește recunoașterea căsătoriilor și a 
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altor parteneriate civile încheiate în alte state membre.
În cazul în care un stat membru prevede în legislația națională dispoziții privind căsătoriile 
dintre persoane de același sex, cetățenii Uniunii cu ședere legală pe teritoriul statului membru 
în cauză nu vor fi discriminați în ceea ce privește condițiile de contractare a căsătoriei.
Cât privește dreptul de intrare și ședere al unui partener de același sex, directiva privind libera 
circulație nu se aplică cetățenilor UE care locuiesc în statul membru de cetățenie, însă ar 
trebui acordate drepturi echivalente resortisanților care se întorc în țara de cetățenie în cazul în 
care reședința cetățeanului Uniunii într-un alt stat membru a fost autentică și efectivă.1

Concluzie

Dreptul Uniunii Europene nu impune nicio obligație statelor membre de a modifica dreptul 
familiei și nu reglementează recunoașterea căsătoriilor sau a altor uniuni civile.
Pentru ca prevederile privind libera circulație să fie aplicate, nu este nevoie ca statele membre 
să abordeze problema recunoașterii căsătoriilor.

                                               
1 Cauza C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v R.N.G. Eind, Rec., 2007, p. I-10719.


