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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1737/2009, внесена от Antonio Gaspari, с италианско 
гражданство, от името на „Movimento per la vita Italia“, подкрепена от 
около 500 000 подписа, относно правото на живот и човешко 
достойнство

1. Резюме на петицията

Като се позовава на Хартата на основните права на Европейския съюз, Всеобщата 
декларация за правата на човека и Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, вносителят на петицията твърди, че се полагат постоянни 
усилия за налагане на ограничително тълкуване на правото на живот, установено в тези 
документи, чрез изключването на неродените човешки същества. Той твърди също 
така, че определението за „семейство“ не е ясно, ако семейството не се признае за 
основна клетка на обществото и държавата, основана на брак между мъж и жена и 
преди всичко съсредоточена върху правото и задължението за отглеждане и 
възпитаване на децата. Вносителят твърди, че всички хора имат право на живот от 
момента на тяхното зачеване до естествената им смърт. Съответно той иска 
потвърждение на правата на семейството като основна клетка на обществото и 
държавата, основана на брак между мъж и жена и съсредоточена върху правото и 
задължението за отглеждане и възпитаване на децата. В тази връзка вносителят 
настоятелно призовава Европейския парламент да положи всички усилия, за да измени 
формулировката на Хартата на основните права на Европейския съюз (член 2), 
Договорите, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи (член 2) и Всеобщата декларация за правата на човека (член 3), така че изрично 
да се споменава правото на живот от момента на зачеването. Той също така иска да се 
гарантира, че всички решения, препоръки, резолюции, регламенти и директиви, които 
споменават правото на живот, го тълкуват като приложимо от момента на зачеването. 
Той призовава да се сложи край на публичното финансиране за научни изследвания с 
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човешки ембриони, например съгласно Седмата рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие на ЕС. Вносителят също така призовава за 
свобода на семействата да избират предпочитаната форма на образование за техните 
деца.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Изменение на формулировката на Хартата на основните права на Европейския съюз 
(член 2), Договорите, Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи (член 2) и Всеобщата декларация за правата на човека (член 3), 
така че изрично да се споменава правото на живот от момента на зачеването; и на 
всички решения, препоръки, резолюции, регламенти и директиви, които споменават 
правото на живот, така че да го тълкуват като приложимо от момента на 
зачеването:
Хартата на основните права на Европейския съюз гласи (в член 2, „Право на живот“), 
че „всеки има право на живот“ и че „човешкото достойнство е ненакърнимо“. „То 
трябва да се зачита и защитава“. Съгласно Хартата обаче (член 51, параграф 1), 
„разпоредбите на настоящата харта се отнасят за институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите-
членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този смисъл те зачитат 
правата, спазват принципите и насърчават тяхното прилагане в съответствие със своите 
компетенции и при зачитане на предоставените в Договорите компетенции на Съюза.“
Следователно, специфичното законодателство по въпросите, посочени от вносителите 
на петицията, попадат изключително в сферата на компетентност на държавите-членки, 
особено дефинирането на началото на живота.

Преустановяване на публичното финансиране за разрушителната практика на 
извършване на научни изследвания с човешки ембриони 
В Европейския съюз всяка държава-членка има свои собствени правила относно 
използването на стволови клетки от човешки ембриони в научноизследователски 
проекти и тези правила са различни във всяка държава. Въпреки разликите в 
националното законодателство, чрез процеса на съвместно вземане на решения по 
Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС 
(7РП), държавите-членки са постигнали споразумение относно етичната рамка, която 
урежда проекти по 7РП, включващи стволови клетки от човешки ембриони1. 
Комисията ще продължи да прилага тази етична рамка при подбора на бъдещи проекти 
по 7РП, включващи стволови клетки от човешки ембриони.
Комисията прилага предвидените в 7РП правила в съответствие със своята 

                                               
1 Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 

Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007—2013 г.), ОВ L 412, 30.12.2013 г.
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институционална роля.  Комисията също така подчертава, че съгласно приетата 7РП, 
научните изследвания, свързани с унищожаване на човешки ембриони, са изключени от 
научноизследователската програма на ЕС1. 

Дефиниране на семейството като брак между мъж и жена и свобода на семействата 
да избират предпочитаната форма на образование за техните деца:
Няма инструмент на Общността в сферата на гражданското състояние, което се урежда 
от националното законодателство и международни конвенции.

                                               
1 По този въпрос споразумението гласи следното: „Европейската комисия ще продължи с текущата 
практика и няма д а  отправя към Регулаторния комитет предложения за проекти, включващи 
изследователски дейности, които унищожават човешки ембриони, включително за добиването на 
стволови клетки. Изключването от финансиране на този етап от изследването няма да попречи на 
Общностно финансиране на последващи етапи, включващи стволови клетки от човешки ембриони”.


