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per la vita Italia, støttet af cirka 500.000 medunderskrivere, om menneskets liv og 
værdighed

1. Sammendrag

Andrageren mener, under henvisning til EU's charter om grundlæggende rettigheder, 
verdenserklæringen om menneskerettighederne og den europæiske konvention til beskyttelse 
af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, at der til stadighed gøres forsøg 
på at fortolke den ret til liv, der er fastlagt i disse erklæringer og konventioner, restriktivt ved 
ikke at lade den gælde for ufødte menneskelige væsener. Ligeledes mener han, at definitionen 
af "familie" bliver usikker, såfremt familien ikke anerkendes som den "grundlæggende kerne i 
samfundet og staten", baseret på ægteskabet mellem en mand og en kvinde og i første række 
indgået med henblik på retten og pligten til at opdrage børn. Ifølge andrageren har ethvert 
menneskeligt væsen ret til liv, fra undfangelsen og indtil sin naturlige død. Han argumenterer 
ligeledes for bekræftelsen af familiens rettigheder som den grundlæggende kerne i samfundet 
og staten, baseret på ægteskabet mellem en mand og en kvinde, som har ret og pligt til at 
opdrage børn. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om i forbindelse hermed at tage alle 
initiativer til at benytte EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 2), EU-traktaterne, 
den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (artikel 2) og verdenserklæringen om menneskerettighederne (artikel 3), 
således, at det deri udtrykkeligt anerkendes, at retten til liv gælder fra undfangelsen. Han 
ønsker, at retten til liv i alle beslutninger, anbefalinger, resolutioner, forordninger og 
direktiver, hvori der er tale om denne ret, opfattes som gældende fra undfangelsen. 
Andrageren argumenterer for at standse den offentlige finansiering af forskning med 
menneskelige fostre, således som denne udføres inden for rammerne af EU's syvende 
rammeprogram om forskning og teknologisk udvikling. Han argumenterer endvidere for 
familiernes frihed til selv at vælge den undervisning, de ønsker for deres børn.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"Tilpasning af formuleringen i EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 2), EU-
traktaterne, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (artikel 2) og verdenserklæringen om 
menneskerettighederne (artikel 3), således at det deri udtrykkeligt anerkendes, at retten til liv 
gælder fra undfangelsen, samt fortolkning af afgørelser, henstillinger, beslutninger, 
forordninger og direktiver, der henviser til retten til liv, således at denne gælder fra 
undfangelsen:
Det fremgår klart af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (artikel 2 
under overskriften "Ret til livet"), at "ethvert menneske har ret til livet" og "den menneskelige 
værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.". I artikel 51, stk. 1, første 
punktum i chartret fastslås det imidlertid, at: "bestemmelserne i dette charter er rettet til 
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af 
subsidiaritetsprincippet samt til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten. De 
respekterer derfor rettighederne, overholder principperne og fremmer anvendelsen heraf i 
overensstemmelse med deres respektive beføjelser."

Den specifikke lovgivning om disse særlige spørgsmål, som andrageren henviser til, hører 
derfor udelukkende under medlemsstaternes kompetence, navnlig definitionen af livets 
begyndelse.
Standsning af den offentlige finansiering af den destruktive praksis med forskning med
menneskelige fostre: 
I EU har hver enkelt medlemsstat sine egne regler om brugen af menneskelige embryonale 
stamceller i forskningsprojekter, og disse regler er meget forskellige i de forskellige lande. På 
trods af den store spredning i de nationale regler er medlemsstaterne gennem 
beslutningsproceduren under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk 
udvikling nået til enighed om den etiske ramme for finansiering af projekter under det 
syvende rammeprogram, som involverer menneskelige embryonale stamceller1. 
Kommissionen vil fortsat anvende denne etiske ramme ved udvælgelsen af fremtidige 
projekter under det syvende rammeprogram, som involverer menneskelige embryonale 
stamceller.

Kommissionen gennemfører reglerne for det syvende rammeprogram i overensstemmelse 
med sin institutionelle rolle. Kommissionen understreger også, at i henhold til det vedtagne 
syvende rammeprogram er forskning, som indebærer ødelæggelse af menneskelige 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT 
L 412 af 30.12.2006).
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embryoner, udelukket fra EU's forskningsprogram1. 
Anerkendelse af familien i den egentlige betydning som ægteskabet mellem en mand og en 
kvinde samt familiernes frihed til selv at vælge den undervisning, de ønsker for deres børn:

Der eksisterer ikke nogen fællesskabsinstrumenter vedrørende civilstand, som er et område, 
som fortsat er omfattet af den nationale lovgivning og af internationale konventioner."

                                               
1 Herom hedder det i aftalen: "Europa-Kommissionen vil fortsætte sin nuværende praksis med ikke at forelægge 
forskriftsudvalget projektforslag, der indebærer forskningsaktiviteter, som destruerer menneskelige embryoner, 
f.eks. for at skaffe stamceller. Udelukkelse af muligheden for at finansiere dette trin i forskningen vil ikke hindre 
Fællesskabet i at finansiere efterfølgende trin, der involverer embryonale menneskelige stamceller."


