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DEKLARACJA Z LEUVEN
W dniach 26 - 27 maja 2016 roku, w uniwersyteckim miasteczku
Leuven pod Brukselą, odbył się 16. Kongres Urzędniczek i Urzędników
Stanu Cywilnego Europy (EVS), pod hasłem „Obywatelstwo w

czasie
przemian
–
skutki
w
prawie
rodzinnym
międzynarodowym oraz w praktyce usc”, na którym uchwalono
kolejną Deklarację EVS.

Europejskie Stowarzyszenie Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS)
zostało utworzone w 2000r. i do tej pory EVS ustanowiło kilka deklaracji
i propozycji politycznych, jak:
1.
2.
3.
4.

Prawo małżeńskie (Deklaracja z Graz),
Wymiana odpisów aktów stanu cywilnego (Deklaracja z Noordwijkerhout),
Ustawa o imieniu (Deklaracja z Engelberga),
Prawo rodzinne (Deklaracja z Gent).

Niestety żadna z nich nie została wzięta pod uwagę na szczeblu Parlamentu
Europejskiego. A wiele spraw nadal nęka mieszkańców Europy, utrudniając im
możliwość swobodnego przemieszczania się, są nimi:
- Prawne i administracyjne przepisy, stworzone w jednym państwie członkowskim
nadal nie są znane bądź nie są brane pod uwagę czy też odmiennie traktowane
przez inny kraj członkowski,
- mieszkańców Europy dosięgają obciążenia administracyjne, koszty i biurokracja
podczas ich przemieszczania się lub pracy za granicą swego kraju,
- pomiędzy krajami nie ma bezpośredniej wymiany informacji z zakresu stanu
cywilnego ich obywateli, co skutkuje zwiększonym ryzykiem oszustw z zakresu
identyfikacji tożsamości i czyni z Europejczyków administracyjnych listonoszy.
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Rada
Programowa
EVS
odczytała
deklarację
nawołującą
instytucje
europejskie
do
podjęcia
natychmiastowych
działań
i ostatecznego rozwiązania
konfliktów jakie napotykają
rejestracje
zdarzeń
transgranicznych w zakresie
stanu
cywilnego.

Przedstawicielka Rady Programowej odczytała Deklarację (foto.vlavabbs)

DEKLARACJA z LEUVEN
Nowoczesna Europa potrzebuje:
- Abolicji prawodawstwa, jak już zostało to zaproponowane w Zielonej Księdze
Komisji Europejskiej (COM(2010)747). Jest to kolejny krok do zjednoczenia
nowoczesnej Europy. Zniesienie biurokracji jest konieczne dla zintegrowanego
rynku europejskiego i pozwoli uniknąć ponoszenia stałych kosztów zarówno
obywatelom jak i poszczególnym rządom.
- rozszerzenia wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego pomiędzy
kompetentnymi organami państw członkowskich UE bez względu na obywatelstwo,
miejsce pobytu czy narodowość osób, których dotyczy.
- Utworzenie Europejskiego kodeksu Prawa Prywatnego Międzynarodowego, który
mógłby rozwiązać większość zawiłości transgranicznych. Wyroki wydane przez Sąd
Europejski (Gracia-Avello and Grunkin – Paul) mogłyby wskazać właściwy kierunek
postępowania. Draft to tych regulacji został już przedłożony przez członków Grupy
Roboczej pod nazwą Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Urzędników Stanu
Cywilnego (Dutta-Frank-Freitag-Helms-Krömer-Pintens). Instytucje Unijne
powinny stosować tę strategię w celu jej rozszerzenia w prawie małżeńskim i
rodzinnym. Obecnie stosowane przez kraje członkowskie prawo rodzinne jest
zarówno niekompletne jak i niewystraczające do stosowania w relacjach
transgranicznych. Europejskie instytucje posiadają klucz do rozwiązania tych transgranicznych trudności. Proponowane rozwiązania są absolutnie konieczne i
zdecydowana ich większość powinna zostać wdrożona. Stowarzyszenie EVS
posiada stosowne ekspertyzy w tym zakresie i jesteśmy gotowi służyć radą i
rozwiązaniami, które pozwolą rozstrzygnąć wszystkie bieżące problemy z jakimi
borykają się współcześni Europejczycy, zapewniając im tym samym lepszą
przyszłość.
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