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Małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie
powinny być uznawane w całej UE
 

Tęczowe  rodziny  i  pary  tej  samej  płci  powinny  mieć  taką  samą  swobodę
przemieszczania  się  i  prawo  do  łączenia  rodzin  jak  inni. 
Komisja powinna podjąć działania przeciwko Rumunii, Węgrom i Polsce w związku z
naruszeniem wartości UE
 

UE powinna usunąć wszelkie przeszkody, jakie napotykają osoby LGBTIQ w korzystaniu
ze swoich podstawowych praw, uważają posłowie.
 
W rezolucji  w sprawie praw osób LGBTIQ w UE (przyjętej  387 głosami do 161,  przy 123
wstrzymujących się do głosu) Parlament Europejski podkreśla, że obywatele ci powinni mieć
możliwość pełnego korzystania ze swoich praw, w tym prawa do swobodnego przemieszczania
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się, w całej Unii.
 
Prawo do przemieszczania się oraz prawa rodzin w centrum uwagi
 
W rezolucji stwierdzono, że małżeństwa lub zarejestrowane związki partnerskie zawarte w
jednym  państwie  członkowskim  powinny  być  uznawane  we  wszystkich  państwach
członkowskich  w jednolity  sposób,  a  małżonkowie  i  partnerzy  tej  samej  płci  powinni  być
traktowani  tak  samo jak  ich  odpowiednicy  przeciwnej  płci.
 
W związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości "Coman & Hamilton", w
którym uznał on, że przepisy dotyczące "małżonków" zawarte w dyrektywie o swobodnym
przepływie osób mają zastosowanie również do par tej samej płci, Komisja powinna podjąć
działania egzekucyjne wobec Rumunii, gdzie rząd nie zaktualizował krajowego ustawodawstwa,
aby odzwierciedlić to orzeczenie, uważają posłowie.
 
Rezolucja wzywa również wszystkie kraje UE do uznania osób dorosłych wymienionych w akcie
urodzenia dziecka za jego prawnych rodziców. Posłowie chcą, by tęczowe rodziny miały takie
samo prawo do łączenia rodzin, jak pary przeciwnej płci i ich rodziny. Aby dzieci nie stały się
bezpaństwowcami,  kiedy  ich  rodziny  przenoszą się  pomiędzy  państwami  członkowskimi,
rodziny  powinny  być  traktowane tak  samo w całej  UE,  argumentują  posłowie.
 
Posłowie odnotowują także dyskryminację, jakiej doświadczają społeczności LGBTIQ w Polsce i
na Węgrzech. Parlament wzywa do dalszych działań UE (postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego, środki sądowe i narzędzia budżetowe) wobec tych
krajów.
 
Więcej informacji
Projekt rezolucji
Komunikat prasowy po głosowaniu komisji parlamentarnej (15.07.2021)
Ścieżka proceduralna
Studium PE: Przeszkody w swobodnym poruszaniu się tęczowych rodzin w UE
Komunikat prasowy: PE zdecydowanie przeciwny węgierskiej ustawie anty
LGBTIQ(08.07.2021)
Rezolucja PE: Stwierdzenie ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską
zasady praworządności (17.09.2020)
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210701IPR07502/european-parliament-vehemently-opposed-to-hungarian-anti-lgbtiq-law
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210701IPR07502/european-parliament-vehemently-opposed-to-hungarian-anti-lgbtiq-law
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_PL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_PL.html
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