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Schriftelijke verklaring over gelijke erkenning van geregistreerde partnerschappen

Het Europees Parlement,
–

gezien de richtlijn over het burgerschap van de Unie,

–

gelet op artikel 21 van het Handvest van de grondrechten,

–

gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Europese Unie zich heeft gecommitteerd aan vrij verkeer voor haar
burgers,
B. overwegende dat de invoering of goedkeuring van wetgeving inzake partnerschappen of
huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht in veel lidstaten duidelijk laat zien dat er
in heel Europa een consensus aan het ontstaan is wat betreft gelijkgeslachtelijke
partnerschappen,
C. overwegende dat de rechten die uit dergelijke wetgeving voortvloeien, van land tot land
verschillen, zodat sommige lidstaten de gelijkgeslachtelijke partnerschappen van andere
lidstaten niet erkennen,
D. overwegende dat deze situatie problemen veroorzaakt voor paren die gebruik hebben
gemaakt van hun recht op vrij verkeer,
E. overwegende dat een aantal lidstaten ervoor heeft gekozen geen regeling voor
gelijkgeslachtelijke partnerschappen in te voeren, en erkennend dat deze keuze het
alleenrecht van hun nationale regeringen blijft,
F. gezien de conclusies van het recente rapport van het Agentschap voor de grondrechten
over homofobie en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie in de EU-lidstaten,
1. dringt er bij de lidstaten met bestaande wetgeving inzake gelijkgeslachtelijk partnerschap
op aan de regelingen van andere lidstaten die vergelijkbare bepalingen kennen, te
erkennen;
2. dringt er bij de Commissie op aan richtsnoeren op te stellen voor wederzijdse erkenning
tussen lidstaten waar wetgeving over dit onderwerp bestaat;
3. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen
toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede de regeringen en parlementen van de
lidstaten.
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