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V. mając na uwadze, że bycie 
rodzicem w jednym państwie 
członkowskim oznacza, iż jest się 
rodzicem we wszystkich państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
istnieją przypadki dzieci, które mają dwoje 
rodziców tej samej płci i borykają się z 
trudnościami spowodowanymi brakiem 
przepisów prawnych dotyczących 
wzajemnego uznawania aktów urodzenia, 
gdy oboje rodzice są tej samej płci; mając 
na uwadze, że spodziewane wkrótce 
orzeczenie TSUE rozstrzygnie sprawę 
dziecka mającego dwie matki lesbijki, 
któremu z powodu tej luki prawnej grozi 
bezpaństwowość; mając na uwadze, że w 
strategii na rzecz równości osób LGBTIQ 
przewidziano inicjatywę ustawodawczą 
mającą zlikwidować tę lukę prawną oraz 
zaplanowano przegląd wytycznych z 2009 
r. dotyczących swobodnego 
przemieszczania się, a obie inicjatywy są 
zaplanowane na 2022 r.; mając na uwadze, 
że pary tej samej płci nadal mają trudności 
w korzystaniu ze swobody 
przemieszczania się w UE, a mimo to 
Komisja nie zainicjowała przepisów w 
sprawie wzajemnego uznawania 
związków;

V. mając na uwadze, że bycie 
rodzicem w jednym państwie 
członkowskim oznacza, iż jest się 
rodzicem we wszystkich państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
istnieją przypadki dzieci, które mają dwoje 
rodziców tej samej płci i borykają się z 
trudnościami spowodowanymi brakiem 
przepisów prawnych dotyczących 
wzajemnego uznawania aktów urodzenia, 
gdy oboje rodzice są tej samej płci; mając 
na uwadze, że orzeczenie TSUE w trybie 
prejudycjalnym w odpowiedzi na wniosek 
złożony przez Administratiwen syd Sofija-
grad (Bułgaria) w sprawie C-490/20 
rozstrzygnie sprawę dziecka mającego 
dwie matki lesbijki, któremu z powodu tej 
luki prawnej grozi bezpaństwowość; mając 
na uwadze, że w strategii na rzecz 
równości osób LGBTIQ przewidziano 
inicjatywę ustawodawczą mającą 
zlikwidować tę lukę prawną oraz 
zaplanowano przegląd wytycznych z 2009 
r. dotyczących swobodnego 
przemieszczania się, a obie inicjatywy są 
zaplanowane na 2022 r.; mając na uwadze, 
że pary tej samej płci nadal mają trudności 
w korzystaniu ze swobody 
przemieszczania się w UE, a mimo to 
Komisja nie zainicjowała przepisów w 
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sprawie wzajemnego uznawania 
związków;
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