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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005164/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Liesje Schreinemacher (Renew), Maria Walsh (PPE), Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel 
(S&D), Karen Melchior (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Marisa 
Matias (The Left), Manuel Bompard (The Left), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Marie Toussaint 
(Verts/ALE), Olivier Chastel (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Birgit Sippel (S&D), Fabio 
Massimo Castaldo (NI), Hilde Vautmans (Renew), Marianne Vind (S&D), Nicolae Ştefănuță 
(Renew), Giuliano Pisapia (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE)

Betreft: Verzuim door Roemenië om het arrest-Coman en Hamilton ten uitvoer te leggen

In 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie arrest C-673/161 gewezen in het voordeel 
van Coman en Hamilton. In het arrest wordt namelijk verduidelijkt dat de term “echtgenoot” in het 
Unierecht inzake vrij verkeer ook echtgenoten van hetzelfde geslacht omvat.

Het arrest betekende dat alle EU-lidstaten paren van hetzelfde geslacht op dezelfde wijze moeten 
behandelen als paren van verschillend geslacht wanneer zij hun recht op vrij verkeer uitoefenen. 
Jaren later voldoet Roemenië nog altijd niet aan het arrest: het huwelijk van het daarin genoemde 
paar wordt nog steeds niet erkend en Clai Hamilton kan geen verblijfsvergunning aanvragen. Het stel 
moest zich voor verhaal wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In een recente resolutie riep het Parlement de Commissie2 op een inbreukprocedure in te leiden 
tegen Roemenië wegens de aanhoudende niet-naleving van het arrest.

1. Is de Commissie een dialoog aangegaan met Roemenië over de niet-naleving van het arrest? Zo 
ja, wanneer en met welk resultaat?

2. In haar lhbtiq-strategie stelt de Commissie dat zij “indien nodig gerechtelijke stappen zal 
ondernemen”3. Is dit een loze belofte of zal de Commissie inderdaad een inbreukprocedure 
inleiden tegen Roemenië omdat het land arrest C-673/16 niet ten uitvoer heeft gelegd?

3. Zal de Commissie de verordening in werking stellen, aangezien er in artikel 3, punt c), van de 
verordening inzake conditionaliteit4 uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van het niet uitvoeren 
van rechterlijke uitspraken?

1 Arrest van 5 juni 2018, Relu Adrian Coman e.a. / Inspectoratul General pentru Imigrări en Ministerul Afacerilor 
Interne, C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385. Zie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673.

2 Resolutie van het Europees Parlement van 14 september 2021 over lhbtiq-rechten in de EU. Zie: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0366_NL.html

3 Europese Commissie, “Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025”, blz. 17. 
Zie: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_strategy_2020-2025_en.pdf.

4 Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 
betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting. Zie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092.


