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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa V

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

V. billi li tkun ġenitur fi Stat Membru 
wieħed ifisser li inti ġenitur fl-Istati 
Membri kollha; billi hemm każijiet ta'tfal 
b'żewġ ġenituri tal-istess sess li qed 
jiffaċċjaw diffikultajiet minħabba n-nuqqas 
ta' dispożizzjonijiet legali għar-
rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikat tat-
twelid b'żewġ ġenituri tal-istess sess; billi 
deċiżjoni li ġejja tal-QĠUE se tiddeċiedi 
dwar il-każ ta' wild b'żewġ ommijiet 
leżbjani li qed jiffaċċja apolidija minħabba 
din il-lakuna legali; billi l-Istrateġija dwar 
l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ tipprevedi 
inizjattiva leġiżlattiva biex tiġi eliminata 
din id-diskrepanza legali u reviżjoni tal-
linji gwida tal-2009 dwar il-moviment 
liberu, it-tnejn skedati għall-2022; billi l-
koppji tal-istess sess għadhom qed 
jiffaċċjaw diffikultajiet meta jeżerċitaw il-
libertà tal-moviment fl-UE, iżda l-
Kummissjoni madankollu ma pproponietx 
li tagħti bidu għal leġiżlazzjoni dwar ir-
rikonoxximent reċiproku tar-relazzjonijiet;

V. billi li tkun ġenitur fi Stat Membru 
wieħed ifisser li inti ġenitur fl-Istati 
Membri kollha; billi hemm każijiet ta'tfal 
b'żewġ ġenituri tal-istess sess li qed 
jiffaċċjaw diffikultajiet minħabba n-nuqqas 
ta' dispożizzjonijiet legali għar-
rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikat tat-
twelid b'żewġ ġenituri tal-istess sess; billi 
deċiżjoni preliminari tal-QĠUE 
msemmija mill-Administrativen sad Sofia-
grad (Bulgarija) fil-Kawża C-490/20 se 
tiddeċiedi dwar il-każ ta' wild b'żewġ 
ommijiet leżbjani li qed jiffaċċja apolidija 
minħabba din il-lakuna legali; billi l-
Istrateġija dwar l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ 
tipprevedi inizjattiva leġiżlattiva biex tiġi 
eliminata din id-diskrepanza legali u 
reviżjoni tal-linji gwida tal-2009 dwar il-
moviment liberu, it-tnejn skedati għall-
2022; billi l-koppji tal-istess sess għadhom 
qed jiffaċċjaw diffikultajiet meta 
jeżerċitaw il-libertà tal-moviment fl-UE, 
iżda l-Kummissjoni madankollu ma 
pproponietx li tagħti bidu għal 
leġiżlazzjoni dwar ir-rikonoxximent 
reċiproku tar-relazzjonijiet;
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