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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1737/2009, του Antonio Gaspari, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του «Movimento per la vita Italia», η οποία συνοδεύεται από 500.000 
υπογραφές περίπου, σχετικά με τη ζωή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει, παραπέμποντας στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, ότι καταβάλλονται επανειλημμένα προσπάθειες για την 
περιοριστική ερμηνεία του δικαιώματος στη ζωή που περιλαμβάνεται στα παραπάνω κείμενα, 
μέσω της μη αναγνώρισης των αγέννητων ανθρώπινων όντων. Επίσης, κατά την άποψή του, 
η έννοια της «οικογένειας» είναι αόριστη, καθώς η οικογένεια δεν αναγνωρίζεται ως 
«θεμελιώδης πυρήνας της κοινωνίας και του κράτους» που βασίζεται στον γάμο μεταξύ ενός 
άνδρα και μιας γυναίκας και προσανατολίζεται εξαρχής στο δικαίωμα και την υποχρέωση της 
τεκνοποίησης. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, κάθε ανθρώπινο ον έχει δικαίωμα στη ζωή από 
τη σύλληψη ως τον φυσικό θάνατό του. Ζητεί επίσης την επικύρωση των δικαιωμάτων της 
οικογένειας ως θεμελιώδους πυρήνα της κοινωνίας και του κράτους, που βασίζεται στον γάμο 
μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα και υποχρέωση 
τεκνοποίησης. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει κάθε σχετική 
πρωτοβουλία, ώστε να τροποποιηθεί ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2), οι ευρωπαϊκές Συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (άρθρο 2), 
καθώς και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (άρθρο 3) κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να αναγνωρισθεί σε αυτές ρητά ότι το δικαίωμα στη ζωή ισχύει από τη σύλληψη. 
Ζητεί να θεωρείται σε όλες τις αποφάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα, τους κανονισμούς 
και τις οδηγίες, όπου γίνεται λόγος για το δικαίωμα στη ζωή, ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει από 
τη σύλληψη. Ο αναφέρων ζητεί την κατάργηση της χρηματοδότησης με δημόσια μέσα της 
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έρευνας με ανθρώπινα έμβρυα, όπως αυτή προβλέπεται στο πλαίσιο του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ΕΕ. Ζητεί ακόμα την 
ελευθερία των οικογενειών να επιλέγουν μόνες τους την εκπαίδευση που επιθυμούν για τα 
παιδιά τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Τροποποίηση της διατύπωσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (άρθρο 2), των Συνθηκών, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (άρθρο 2), καθώς και της 
Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (άρθρο 3) ώστε να αναφέρεται το 
δικαίωμα στη ζωή από τη σύλληψη· και αποφάσεις, συστάσεις, ψηφίσματα, κανονισμοί και 
οδηγίες ώστε να αναφέρεται ότι το δικαίωμα στη ζωή ισχύει από τη σύλληψη:
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει σαφώς (άρθρο 2, 
«Δικαίωμα στη ζωή») ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη ζωή» και ότι «Η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται». Εντούτοις, 
όπως ορίζεται στον Χάρτη (άρθρο 51, παράγραφος 1), « Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη 
απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης 
της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω σέβονται τα δικαιώματα, τηρούν τις αρχές 
και προάγουν την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και εντός 
των ορίων των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως της απονέμονται από τις Συνθήκες.»
Ως εκ τούτου, η ειδική νομοθεσία επί των συγκεκριμένων ζητημάτων για τα οποία κάνουν 
λόγο οι αναφέροντες εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, και ιδίως 
η νομοθεσία περί του ορισμού της αρχής της ζωής.

Κατάργηση του συνόλου της χρηματοδότησης με δημόσια μέσα της έρευνας με ανθρώπινα 
έμβρυα 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανονισμούς σχετικά με τη 
χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων (hESC) σε ερευνητικά έργα και οι εν λόγω 
κανονισμοί διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα. Παρά την ποικιλομορφία των 
εθνικών κανονισμών, τα κράτη μέλη, μέσω της διαδικασίας συναπόφασης του εβδόμου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠ7), κατέληξαν σε 
συμφωνία σχετικά με το ηθικό πλαίσιο που διέπει τη χρηματοδότηση των έργων του ΠΠ7 
που αφορούν τα hESC1. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυτό το ηθικό πλαίσιο 
για την επιλογή των μελλοντικών έργων του ΠΠ7 που αφορούν hESC.
Η Επιτροπή εφαρμόζει τους κανόνες του ΠΠ7 όπως προβλέπονται από τον θεσμικό της ρόλο. 
Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠ7, η έρευνα που 
                                               
1 Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013), 
ΕΕ L 412 της 30.12.2006.
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περιλαμβάνει την καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων εξαιρείται από το ερευνητικό 
πρόγραμμα της ΕΕ1. 

Απόλυτη αναγνώριση της πλήρους έννοιας της οικογένειας ως τον γάμο μεταξύ ενός άνδρα και 
μιας γυναίκας και ελευθερία των οικογενειών να επιλέγουν μόνες τους την εκπαίδευση που 
επιθυμούν για τα παιδιά τους
Δεν υπάρχει κοινοτική νομοθετική πράξη που να ρυθμίζει τον τομέα της οικογενειακής 
κατάστασης. Ο τομέας αυτός εξακολουθεί να διέπεται από την εθνική νομοθεσία και διεθνείς 
συμβάσεις.

                                               
1 Η συμφωνία ορίζει σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει την τρέχουσα πρακτική 
και δεν θα υποβάλει στην κανονιστική επιτροπή προτάσεις έργων που θα περιλαμβάνουν ερευνητικές 
δραστηριότητες με τις οποίες καταστρέφονται ανθρώπινα έμβρυα, μεταξύ άλλων για την εξασφάλιση 
βλαστοκυττάρων. Η εξαίρεση της χρηματοδότησης αυτού του σταδίου της έρευνας δεν εμποδίζει την κοινοτική 
χρηματοδότηση μεταγενέστερων σταδίων στα οποία χρησιμοποιούνται ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.»


