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Forslag til beslutning Ændringsforslag

V. der henviser til, at status som 
forældre i én medlemsstat er ensbetydende 
med status som forældre i alle 
medlemsstater; der henviser til sager om 
børn med forældre af samme køn, som står 
over for vanskeligheder på grund af 
manglende retlige bestemmelser om 
gensidig anerkendelse af en fødselsattest 
med to forældre af samme køn; der 
henviser til, at EU-Domstolen ventes at 
fælde dom i sagen om et barn med to 
lesbiske mødre, hvor barnet risikerer at 
blive statsløst på grund af dette hul i 
lovgivningen; der henviser til, at LGBTIQ-
ligestillingsstrategien omfatter et 
lovgivningsmæssigt initiativ til at lukke 
dette juridiske tomrum og en revision af 
retningslinjerne fra 2009 om fri 
bevægelighed, som begge er planlagt til 
2022; der henviser til, at par af samme køn 
fortsat står over for vanskeligheder i 
forbindelse med udøvelsen af deres ret til 
fri bevægelighed inden for EU, men at 
Kommissionen alligevel ikke har stillet 
noget forslag til lov om gensidig 
anerkendelse af forhold;

V. der henviser til, at status som 
forældre i én medlemsstat er ensbetydende 
med status som forældre i alle 
medlemsstater; der henviser til sager om 
børn med forældre af samme køn, som står 
over for vanskeligheder på grund af 
manglende retlige bestemmelser om 
gensidig anerkendelse af en fødselsattest 
med to forældre af samme køn; der 
henviser til, at en præjudiciel afgørelse fra 
EU-Domstolen, der er forelagt af 
Administrativen sad Sofia-grad 
(Bulgarien) i sag C-490/20, vil afgøre 
sagen om et barn med to lesbiske mødre, 
hvor barnet risikerer at blive statsløst på 
grund af dette hul i lovgivningen; der 
henviser til, at LGBTIQ-
ligestillingsstrategien omfatter et 
lovgivningsmæssigt initiativ til at lukke 
dette juridiske tomrum og en revision af 
retningslinjerne fra 2009 om fri 
bevægelighed, som begge er planlagt til 
2022; der henviser til, at par af samme køn 
fortsat står over for vanskeligheder i 
forbindelse med udøvelsen af deres ret til 
fri bevægelighed inden for EU, men at 
Kommissionen alligevel ikke har stillet 
noget forslag til lov om gensidig 
anerkendelse af forhold;
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