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Brussels, 16 May 2018
Îngrijorări: propunerea legislativă privind parteneriatul civil

Stimate Domnule Președinte al Senatului României,
Stimate Domnule Președinte al Camerei Deputaților,
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În calitate de membri ai Parlamentului European reprezentând diverse grupuri
politice și din diferite state membre ale Uniunii Europene, dorim să facem un apel la
Dumneavoastră pentru a sprijini tratamentul egal și nediscriminarea pentru toți
cetățenii României, inclusiv pentru cuplurile de același sex. Am constatat recent că
guvernul dumneavoastră a făcut un pas important, ajungând la noi vestea că au
început lucrările la un proiect de lege privind parteneriatul civil, deschis tuturor
cuplurilor. Această lege se lasă de mult așteptată și va oferi, în sfârșit, o protecție
juridică de bază pentru cuplurile de același sex și în România, așa cum a solicitat
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vă invităm să stabiliți un calendar clar
pentru proiectul de lege și să rămâneți fermi în a susține această propunere.
Deși nu dorim să intervenim direct asupra prevederilor legislative care guvernează
dreptul familiei în România, situația gravă în care se găsesc cuplurile de același sex
din cauza lipsei lor de protecție și recunoaștere juridică ne-a atras în repetare rânduri
atenția, cel mai recent în cadrul dezbaterilor judiciare la nivelul Curtea de Justiție a
Uniunii Europene. După cum știți cu siguranță, Curtea Constituțională a României a
trimis cauza Coman și alții (673/16) către CJUE, solicitând o hotărâre preliminară
privind libera circulație a cuplurilor de același sex. În acest caz particular, unui
cetățean european, în același timp și cetățean român care are o relație legitimă cu o
persoană de același sex recunoscută din punct de vedere legal într-un stat membru, ia fost interzis dreptul de a se stabili cu partenerul său de viață în statul membru în care
se întoarce. Avocatul General repartizat în acest caz a remarcat în opinia sa, emisă la
11 ianuarie 2018, lipsa totală a protecției juridice acordate de România cuplurilor de
același sex. În timp ce în acest caz se așteaptă foarte curând o hotărâre a CJEU, nu
putem să nu ne întrebăm cât de mulți alți cetățeni europeni de origine română se
confruntă cu situații similare.
Ca rezultat al acestor îngrijorări, Parlamentul European a adoptat în 7 februarie 2018
o rezoluție prin care solicită Comisiei Europene "să asigure punerea corectă în aplicare
de către statele membre a Directivei privind libera circulație, respectând în mod
sistematic, printre altele, dispozițiile referitoare la membrii familiei și interzicerea
discriminării bazată pe orice criteriu. "
La acest moment în România cuplurile de același sex sunt excluse de la a beneficia de
un set de drepturi de bază, însoțite de îndatoriri aferente, cu consecințe grave. Fără o
formă de recunoaștere din partea statului, cuplurile de același sex nu au dreptul la
protecția casei comune și nu li se permite să ia decizii medicale cu privire la partenerul
lor, sau pot fi refuzate să-și viziteze partenerul la spital. În plus, cuplurile de același
sex nu au în prezent dreptul la moștenire și nu au acces la drepturi sociale de bază ca
parteneri.
În conformitate cu actualele prevederi din legislația europenă privind drepturile
omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut în mod clar dreptul la
respectarea vieții private și de familie (articolul 8 CEDO) pentru cuplurile de același
sex și obligă statele să prevadă o formă alternativă de recunoaștere a acestora (Oliari
și Alții împotriva Italiei, aplicațiile cu numărul 18766/11 și 36030/11, 21 iulie 2015). De
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asemenea, Curtea a hotărât că statele nu trebuie să discrimineze între cuplurile de
același sex și cele de sex diferit atunci când creează o astfel de formă alternativă de
recunoaștere (Vallianatos și alții împotriva Greciei, aplicațiile cu numărul 29381/09 și
32684/09, 7 noiembrie 2013).
În consecință, invităm Parlamentul României să creeze o formă de recunoaștere
suplimentară și alternativă pentru toate cuplurile, inclusiv pentru cuplurile de același
sex, pentru a asigura un nivel minimal de protecție la care acestea au dreptul în temeiul
legislației europene din domeniul drepturilor omului.
Cu deosebită considerație,
Terry Reintke MEP, Co-President of the LGBTI Intergroup
Daniele Viotti MEP, Co-President of the LGBTI Intergroup
Sophie in ‘t Veld MEP, Vice-President of the LGBTI Intergroup
Tanja Fajon MEP, Vice-President of the LGBTI Intergroup
Sirpa Piettikainen MEP, Vice-President of the LGBTI Intergroup
Martin Edouard MEP
Staes Bart MEP
Jude Kirton-Darling MEP
Lola Sánchez Caldentey MEP
Monika Vana MEP
Louis Michel MEP
Merja Kyllönen MEP
Julie Ward MEP
Brando Benifei MEP
José Inácio Faria MEP
Dennis de Jong MEP
Ernest Urtasun MEP
Miriam Dalli MEP
Virginie Rozière MEP
Soraya Post MEP
Peter Niedermüller MEP
Seb Dance MEP
Hilde Vautmans MEP
José Inácio Faria MEP
The European Parliament's Intergroup on LGBTI Rights
ASP 5 E 252 · EUROPEAN PARLIAMENT · RUE WIERTZ, 60 · 1047 BRUSSELS · BELGIUM
TEL. +32 228 38 652· FAX +32 228 49 395 · JULIETTE.SANCHEZ@EUROPARL.EUROPA.EU · WWW.LGBT-EP.EU

