
 
Căsătoriile și parteneriatele între persoane de
același sex ar trebui recunoscute în întreaga UE
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• Familiile LGBTIQ și cuplurile de același sex ar trebui să aibă aceleași libertăți de circulație și
aceleași drepturi de reîntregire a familiei ca și celelalte

• Comisia ar trebui să ia măsuri împotriva României, Ungariei și Poloniei pentru încălcarea
valorilor UE
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UE ar trebui să elimine toate obstacolele cu care se confruntă persoanele LGBTIQ atunci
când își exercită drepturile fundamentale, afirmă eurodeputații.
 
Într-o rezoluție referitoare la drepturile persoanelor LGBTIQ în UE (adoptată cu 387 voturi
pentru, 161 împotrivă și 123 abțineri), Parlamentul European subliniază că acești cetățeni ar
trebui să își poată exercita pe deplin drepturile, inclusiv dreptul la liberă circulație, oriunde în
Uniune.
 
Libertatea de circulație și drepturile familiilor în centrul atenției
 
Potrivit rezoluției, căsătoriile sau parteneriatele înregistrate constituite într-un stat membru ar
trebui să fie recunoscute în toate statele membre în mod uniform, iar soții  și  partenerii  de
același sex ar trebui tratați  în același mod ca și cei de sex opus.
 
În urma hotărârii Curții Europene de Justiție „Coman & Hamilton”, care a constatat că dispozițiile
referitoare la „soț/soție” din Directiva privind libera circulație se aplică și cuplurilor de același
sex,  Comisia  ar  trebui  să  ia  măsuri  împotriva  României,  în  cazul  în  care  guvernul  nu
actualizează legislația națională pentru a reflecta această hotărâre,  solicită eurodeputații.
 
De asemenea, rezoluția îndeamnă toate țările UE să accepte ca părinți legali adulții menționați
în certificatul de naștere al unui copil. În general, deputații doresc ca familiile LGBTIQ să aibă
același drept la reîntregirea familiei ca și cuplurile de sex opus și familiile acestora. Pentru a se
asigura că copiii  nu devin apatrizi atunci când familiile lor se mută într-un alt stat membru,
eurodeputații susțin că familiile ar trebui să beneficieze de același tratament în întreaga UE.
 
În cele din urmă, eurodeputații  iau act de discriminarea cu care se confruntă comunitățile
LGBTIQ din Polonia și Ungaria. Parlamentul solicită luarea unor măsuri suplimentare la nivelul
UE  (proceduri  de  constatare  a  neîndeplinirii  obligațiilor,  măsuri  judiciare  și  instrumente
bugetare)  împotriva  acestor  țări.
 
Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici
Rezultatele votului prin apel nominal
Proiect de rezoluție
Comunicat de presă privind votul în comisie (15.07.2021) (EN)
Fișă de procedură
Studiu PE: Obstacole în calea liberei circulații a familiilor LGBTIQ în UE
Comunicat de presă: Parlamentul European se opune vehement legii maghiare anti-LGBTIQ
(08.07.2021)
Rezoluția PE referitoare la încălcările statului de drept în Polonia (17.09.2020)
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202542&text=&doclang=RO&pageIndex=0&cid=6344166
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23721/P9_PV(2021)09-13(RCV)_en.docx
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0431_RO.html
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/ro/press-room/20210701IPR07502/parlamentul-european-se-opune-vehement-legii-maghiare-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210701IPR07502/parlamentul-european-se-opune-vehement-legii-maghiare-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_RO.html
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