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0076/2008
Oświadczenie pisemne w sprawie wzajemnego uznawania cywilnych związków
partnerskich

Parlament Europejski,
– uwzględniając dyrektywę w sprawie obywateli UE,
– uwzględniając art. 21 Karty praw podstawowych,
– uwzględniając art. 116 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że Unia Europejska opowiada się za swobodnym przepływem swoich
obywateli,
B. mając na uwadze, że wraz z wprowadzeniem lub uchwaleniem w wielu państwach
członkowskich przepisów prawnych dotyczących związków partnerskich lub małżeństw osób tej
samej płci zarysowuje się ogólnoeuropejski konsensus w kwestii związków partnerskich osób tej
samej płci,
C. mając na uwadze, że prawa przyznane na mocy tych przepisów różnią się w poszczególnych
państwach, wskutek czego niektóre państwa członkowskie posiadające takie przepisy nie uznają
związków partnerskich osób tej samej płci, uznawanych w innych państwach członkowskich,
D. mając na uwadze, że powyższa sytuacja przysporzyła trudności parom, które korzystały z prawa
do swobodnego przepływu,
E. mając na uwadze, że wiele państw członkowskich nie zdecydowało się na ustanowienie
przepisów dotyczących związków partnerskich osób tej samej płci, oraz mając świadomość, że
decyzja na ten temat pozostaje w gestii ich rządów krajowych,
F. odnotowując konkluzje zawarte w ostatnim sprawozdaniu Agencji Praw Podstawowych na
temat homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w państwach
członkowskich UE,
1. wzywa państwa członkowskie, w których istnieją przepisy prawne dotyczące związków
partnerskich osób tej samej płci, do uznawania postanowień innych państw członkowskich
posiadających podobne przepisy,
2. wzywa Komisję do sporządzenia wytycznych dotyczących wzajemnego uznawania między
państwami członkowskimi posiadającymi przepisy w tym zakresie,
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z
nazwiskami sygnatariuszy Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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