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Fråga för skriftligt besvarande E-005164/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
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)

Angående: Rumäniens underlåtenhet att genomföra Coman och Hamilton-domen

2018 utfärdade Europeiska unionens domstol dom C‑673/161 till förmån för Coman och Hamilton, 
som förtydligar att termen ”make eller maka” i EU:s lagstiftning om fri rörlighet inkluderar makar av 
samma kön.

Domen innebar att alla EU-länder måste behandla par av samma kön på samma sätt som par av 
motsatt kön när de utövar sin rätt att röra sig fritt. Flera år senare uppfyller Rumänien fortfarande inte 
kraven i domen, parets äktenskap har inte erkänts och Clai Hamilton har inte möjlighet att ansöka om 
uppehållsrätt. Paret tvingades vända sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna för 
domstolsprövning.

I sin nyligen framlagda resolution uppmanar parlamentet kommissionen2 att inleda 
överträdelseförfaranden mot Rumänien på grund av landets fortsatta underlåtenhet att följa denna 
dom.

1. Har kommissionen haft dialog med Rumänien på grund av dessunderlåtenhet att genomföra 
domen? I så fall när och med vilka resultat?

2. I hbtqi+-strategin fastlås det att ”[k]ommissionen kommer att vidta rättsliga åtgärder”3. Är detta 
åtagande till intet förpliktigande eller kommer kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande 
mot Rumänien för underlåtenhet att genomföra dom C‑673/16?

3. Med tanke på att bristfälligt genomförande av domar uttryckligen anges i artikel 3 c i förordningen 
om villkorlighet4, kommer kommissionen att aktivera förordningen?

1 Dom av den 5 juni 2018 Relu Adrian Coman m.fl. mot Inspectoratul General pentru Imigrări och Ministerul 
Afacerilor Interne , mål C‑673/16, ECLI:EU:C:2018:385. Finns tillgänglig på https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673

2 Europaparlamentets resolution av den 14 september 2021 om hbtqi-personers rättigheter i EU. Finns 
tillgänglig på https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0366_SV.html

3 Kommissionen, En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025, s. 16. Finns tillgänglig 
på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en 
generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten. Finns tillgänglig på https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092&from=EN


