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Prawo do petycji

Co/kto/jak: każdy rezydent lub obywatel Unii Europejskiej ma prawo indywidualnie lub

w wspólnie z innymi złożyć petycję do PE w sprawie należącej do obszaru aktywności

Unii.

Petycje można składać drogą internetową lub pocztową. Mogą być spisane w 

którymkolwiek z oficjanych języków UE. Petent ma prawo zażądać anonimowości.

(https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home)

Petycja musi odnosić się do praw obywatela UE regulowanych przez traktaty, wolność

przemieszczania…



Dlaczego warto złożyć petycję?

Tęczowe rodziny nie mają prawa do swobodnego
przemieszczania się w obrębie UE. Niestety, większość
rodzin tego nie wie. Zazwyczaj dowiadują się o tym, kiedy
chcą z tego prawa skorzystać. Zostają wtedy
uświadomiione, że w świetle prawa, poza granicami ich 
państwa, ich rodzina nie jest uznawana za rodzinę.

Wniesienie petycji nie da tęczowym rodzinom tego prawa, 
ale rozszerzy wśród UE i jej instytucji świadomość o 
dyskryminacji, z którą owe rodziny się spotykają.



Prawa rodzinne LGBTIQ*
Związki partnerskie: 29 krajów europejskich(19 

UE) od niedawna: MONAKO (2019), SAN 

MARINO (2018)

Równość małżeńska: 16 krajów europejskich (13 

UE) HOLANDIA, BELGIA, HISZPANIA, NORWEGIA, 

SZWECJA, PORTUGALIA, ISLANDIA, DANIA, 

FRANCJA, UK (Irlandia Północna 2020), 

LUKSEMBURG, IRLANDIA, FINLANDIA, NIEMCY, 

MALTA, AUSTRIA

Wspólna adopcja: 17 krajów europejskich (13 

UE) Kraje wymienione wyżej + ANDORA

Adopcja przez partnera rodzica: 19 (23) krajów

(15 EU) Prawo Opieki: IRLANDIA, 

Pełnomocnictwo: WŁOCHY, SAN MARINO

Uznanie współrodzicielstwa: 12 krajów (10 UE) 

recently: FINLAND (2019), FRANCE/IRELAND 

(2020)

MAR: 15 (11 EU) [pary] , 26 (17 EU) [single] 

Trans rodzicielstwo: BELGIA, MALTA, SŁOWENIA, 

SZWECJA

Prawo rodzinne leży w kompetencjach UE.



Argumentowanie petycji

UE mają prawo do poruszania się po i przebPetycja może 
przedstawiać indywidualny wniosek, zażalenie lub 
obserwację dotyczącą zastosowania prawa UE, lub też 
wniosek do Parlamentu Europejskiego o obranie stanowiska 
dotyczącego konkretnej sprawy.

Prawo do swobodnego przemieszczania. Wszyscy 
obywatele ywania we wszystkich krajach członkowskich. 

Odmowa przez włodarzy państwa członkowskiego uznania
więzów rodzinnych pomiędzy członkami tęczowych rodzin
może skutkować ograniczeniami swobodnego
przemieszczania na dwa sposoby:

► Prowadzi do odmowy prawa do łączenia rodzin (patrz: 
sprawa Comana)

► Prowadzi do odmowy praw (świadczeń socjalnych, ulg
podatkowych, itp.)



Argumentowanie petycji

Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC) i Karta Praw Podstawowych UE

► Prawo do założenia rodziny oraz poszanowania życia prywatnego zapewnia Art. 8 EKPC i

art. 7 KPP

► Zakaz dyskryminacji ustalony w art. 14 EKPC i art. 21 KPP

► Prawa dziecka: we wszelkich działaniach dotyczących dzieci zarówno przez publiczne i

prywatne instytucje, dobro dziecka musi odgrywać główną rolę

Konwencja o Prawach Dziecka

► Art. 3, 7 i 8 szczególnie: Wszystkie działania dotyczące dzieci muszą brać pod uwagę ich

dobrostan. Prawo do tożsamości, narodowości oraz opieki rodziców. Kraje muszą

uszanować prawo do zachowania tożsamości, zawierającej imię, narodowość oraz więzy

rodzinne.



Przykłady spraw

Sprawa 1: Hiszpan oraz Polak mają dwójkę dzieci w Hiszpanii. Polska nie
uznaje aktów urodzenia ich dzieci, ponieważ mają one dwóch ojców.

Sprawa 2: Dwie Hiszpanki mają bliźnięta w Niemczech. W Niemczech nie 
ma automatycznego uznania drugiej matki. Według niemieckiego prawa,
partnerka matki biologicznej musi dokonać adopcji. Jednak w tym 
przypadku nie jest możliwe ponieważ obie kobiety i dziecko są
narodowości hiszpańskiej.

Sprawa 3: Greczynka oraz Brytyjka mają dziecko w Barcelonie. Wielka

Brytania nie uznaje aktu urodzenia dziecka poczętego w wyniku metod 
wspomaganego rozrodu (ART) poza granicami kraju. Grecja nie uznaje
aktu urodzenia, ponieważ greckie prawo nie zezwala na dwie matki. 
Dziecko pozostaje bez narodowości przez rok.



Krok 1

Założenie konta

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home


Krok 2 Pytania wstępne

Pytanie 1/8

Czy problem dotyczy problemów transgranicznych wywołanych potencjlanym złamaniem prawa Uni Eropejskiej
przez władzę z odniesieniem do wewnętrznego rynku UE?

Nie

Pytanie 2/8

Czy problem dotyczy potencjalnie niepoprawnego stosowania prawa UE w państwie członkowskim?

Tak

Pytanie 3/8

Czy szukasz informacji o Pralamencie Europejskim czy chcesz przekazać swoje obserwacje dotyczące sfery
aktywności Parlamentu oraz jego członków?

Nie

Pytanie 4/8

Czy Twój problem bezpośrednio zawiera się w sferze aktywności UE i dotyczy Cię bezpośrednio?

Tak



Krok 2 Pytania wstępne

Pytanie 5/8: Czy wysyłasz petycję do PE ponieważ nie zgadzasz się z decyzją lub wyrokiem wydanym przez sąd lub

władzę sądowniczą?

Nie

Pytanie 6/8: Czy problem może dotyczyć błędu administracyjnego jednej z instytucji lub ciał UE (Parlament, 

Komisja Europejska, EIB, EPSO, EFSA, itd.), który osobiście Cię dotyka?

Nie

Pytanie 7/8: Czy chcesz udzielić wsparcia dla inicjatywy Obuwateli Europejskich, według zasad ustalonych w art. 

11 paragrafie 4 Traktaku Lizbońskiego?

Nie

Pytanie 8/8: Czy jesteś obywatelem/obywatelką UE, działasz osobiście lub w imieniu stowarzyszenia

wolontariackiegu, stowarzyszenia obywatelskiego lub pywatnej spółki z siedzibą w jednym z krajów członkowskich

UE?

Tak.



Krok 3 i 4

Nowa petycja: Twoje imię, tytuł oraz treść petycji, tematy, kraje, 
anonimowość, 

Możliwość zapisania kopii roboczej

Ostatni krok: wyślij petycję



Przykładowa petycja

Zobacz petycję FLG Families LFGBT z Katalonii

https://docs.google.com/document/d/1ja5V7UHHoTUiOVhXbVqPvGhukLYRN_LrM6VLD9uglPo/edit


Po wysłaniu petycji

1

Rejestracja petycji

Petent dostaje numer petycji oraz

maila zatwierdzającego przyjęcie…

Analiza i ocena

Sekretariat PETI analizuje petycję

i może skontaktować się z 

petentem celem uzyskania

dodatkowych informacji

2

Podsumowanie

Sekretariat PETI przesyła

podsumowanie petycji oraz

rekomendację dla członków

komisji PETI

3

Decyzja o dopuszczeniu

Komisja PETI decycuje o 

dopuszczalności petycji.

4

Zawsze informuj NELFA o wysłaniu petycji. Będziemy współpracować z grupą wewnętrzną
Praw LGBT, aby upewnić się, że petycja zostanie dopuszczona.



Co dzieje się potem

Postępowanie po uznaniu petycji za dopuszczalną wygląda następująco:

Wysłanie odpowiedzi04 ● Przedsięwzięcie działań celem dostarczenia

dpowiedzi lub rozwiązań problemu

Wysłanie raportu na

posiedzenie plenarne PE lub

wizyta w krajach
03

● W wyjątkowych przypadkach raport może być

poddany pod głosowanie na posiedzeniu lub dalej

badany w krajach, które dotyczy

Skierowanie petycji do innych

Komitetów02 ● Celem zasięgnięcia dodatkowych informacji lub

podjęcia działań

Dochodzenie wstępne01
● Komisja PETI może prosić Komisję Europejską o 

informacje dotyczące przestrzegania

prawodawstwa UE



Komisja PETI

Komisja PETI spotyka się co miesiąc.

Nie wszystkie petycje są rozpatrywane publicznie. Jeśli
twoja zostanie zaplanowana do rozpatrzenia na

publicznym posiedzeniu, możesz dostać zaproszenie na
prezentację oraz przedyskutowanie jej.

Komisja PETI decyduje o zamknięciu petycji w momencie
kiedy nie można podjąć żadnych dalszych działań lub
kiedy została ona w pełni przedyskutowana i
przebadana.

Petycja zostanie opublikowana na portal komisji, aby 
również inni mogli okazać jej wsparcie.



Pytania

Dziękujemy za udział!


