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PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left
Razglasitev EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ
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V. ker biti starš v eni državi članici 
pomeni biti starš v vseh državah članicah; 
ker obstajajo primeri otrok z dvema 
istospolnima staršema, ki se soočajo s 
težavami zaradi pomanjkanja pravnih 
določb za vzajemno priznavanje rojstnega 
lista z dvema istospolnima staršema; ker bo 
prihodnja sodba Sodišča EU odločala o 
primeru otroka z dvema lezbičnima 
materama, ki se zaradi te pravne praznine 
sooča z apatridnostjo; ker strategija za 
enakost LGBTIQ predvideva zakonodajno 
pobudo za odpravo te pravne vrzeli in 
revizijo smernic o prostem gibanju iz leta 
2009, ki sta predvideni za leto 2022; ker se 
istospolni pari še vedno soočajo s težavami 
pri uveljavljanju pravice do prostega 
gibanja znotraj EU, vendar Komisija kljub 
temu ni predlagala zakonodaje o 
vzajemnem priznavanju odnosov;

V. ker biti starš v eni državi članici 
pomeni biti starš v vseh državah članicah; 
ker obstajajo primeri otrok z dvema 
istospolnima staršema, ki se soočajo s 
težavami zaradi pomanjkanja pravnih 
določb za vzajemno priznavanje rojstnega 
lista z dvema istospolnima staršema; ker bo 
predhodna odločba Sodišča EU, za katero 
je predlog vložilo Administrativen sad 
Sofia-grad (Bolgarija) v zadevi C-490/20, 
odločala o primeru otroka z dvema 
lezbičnima materama, ki se zaradi te 
pravne praznine sooča z apatridnostjo; ker 
strategija za enakost LGBTIQ predvideva 
zakonodajno pobudo za odpravo te pravne 
vrzeli in revizijo smernic o prostem 
gibanju iz leta 2009, ki sta predvideni za 
leto 2022; ker se istospolni pari še vedno 
soočajo s težavami pri uveljavljanju 
pravice do prostega gibanja znotraj EU, 
vendar Komisija kljub temu ni predlagala 
zakonodaje o vzajemnem priznavanju 
odnosov;
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