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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0602/2012, ktorú predkladá Guido Gatti, taliansky štátny občan, o 
uznávaní manželstva osôb rovnakého pohlavia, ktoré nie sú štátnymi 
príslušníkmi krajiny, kde sa manželstvo uzatvára

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada o poskytnutie práva na uzatvorenie manželstva s osobou rovnakého 
pohlavia v krajinách, ktoré manželstvá osôb rovnakého pohlavia uznávajú, hoci nie je štátnym 
občanom týchto krajín. Taktiež žiada, aby sa jeho prípadnému partnerovi z krajiny mimo EÚ 
udelili víza s cieľom uzatvorenia manželstva v takom členskom štáte EÚ, ktorý uznáva páry 
rovnakého pohlavia, a pre prípad, že by sa neskôr obaja presťahovali do inej krajiny EÚ, 
žiada, aby sa im zabezpečili rovnaké práva ako majú zákonne zosobášené páry, a to aj v 
prípade, že by daná krajina zväzok osôb rovnakého pohlavia neuznávala.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 19. septembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Pripomienky Komisie

Komisia už v minulosti uviedla, že uznanie zväzku osôb rovnakého pohlavia vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, ako aj stanovenie podmienok určujúcich okruh osôb, na ktoré sa tieto 
ustanovenia vzťahujú, závisí od rozhodnutia členských štátov. Vymedzenie pojmu rodiny a 
rodinných vzťahov patrí totiž do ich výlučnej právomoci. Podľa súčasného stavu práva v EÚ 
disponuje tiež každý členský štát touto právomocou na uznávanie manželstiev alebo ďalších 
civilných zväzkov, ktoré boli uzatvorené v iných členských štátoch.
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V členských štátoch, ktoré vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch uznávajú 
manželstvo osôb rovnakého pohlavia, sa občania Únie s riadnym pobytom na území daného 
členského štátu nesmú diskriminovať v súvislosti s prístupom k manželstvu.
Čo sa týka práva na vstup a pobyt partnera rovnakého pohlavia, nie je možné uplatniť 
smernicu o voľnom pohybe v prípade občanov Únie s pobytom v členskom štáte, ktorý 
zodpovedá ich štátnej príslušnosti. Pre vracajúcich sa občanov však treba zabezpečiť rovnaké 
práva, ak bol pobyt občana Únie v inom členskom štáte skutočný a reálny.1

Záver
Právne predpisy EÚ nezaväzujú členské štáty k zmene rodinného práva a neregulujú 
uznávanie manželstiev alebo iných civilných zväzkov.
Na uplatňovanie noriem o voľnom pohybe nie je potrebné, aby sa členské štáty zaoberali 
otázkou uznávania manželstiev.

                                               
1 Vec C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/R.N.G. Eind, Zb. 2007, I-10719.


