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Tárgy: Antonio Gaspari, olasz állampolgár által a „Movimento per la vita Italia” 
nevében benyújtott, 1737/2009. számú, körülbelül 500 000 aláírást tartalmazó 
petíció az életről és az emberi méltóságról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Unió Alapjogi Chartájára, az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatára és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményre hivatkozva azt állítja, hogy újra meg újra kísérlet történik arra, hogy az említett 
dokumentumokban rögzített, élethez való jogot restriktíven értelmezzék azáltal, hogy a 
magzatok élethez való jogát nem ismerik el. Véleménye szerint továbbá a „család” definíciója 
sem egyértelmű többé, ha az egy férfi és egy nő házasságán alapuló családot – amely 
elsősorban gyereknevelésre jogosult és köteles – nem ismerik el „a társadalom és az állam 
alapvető sejtjének”. Véleménye szerint minden embernek joga van az élethez, fogantatásától 
kezdve egészen a természetes halálig. Továbbá a család – mint a társadalom és az állam 
alapvető sejtje – jogainak megerősítése mellett érvel, amely egy férfi és egy nő házasságán 
alapul, akiknek jogukban áll és kötelességük is a gyereknevelés. A petíció benyújtója ezzel 
kapcsolatban arra kéri az Európai Parlamentet, hogy kezdeményezze az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának (2. cikk), az európai szerződéseknek, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezménynek (2. cikk) és az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának (3. cikk) módosítását azért, hogy azokban kifejezetten 
elismerésre kerüljön, hogy az élethez való jog a fogantatástól kezdve érvényes. Szeretné, ha 
valamennyi döntésben, ajánlásban, állásfoglalásban, rendeletben és irányelvben, amelyben az 
élethez való jogról szó van, ezt a jogot a fogantatástól kezdve értelmeznék. A petíció 
benyújtója az emberi embriókkal történő – például az EU 7. kutatási és technológiafejlesztési 
keretprogramja keretében folyó – kísérletek közpénzekből való támogatásának leállítása 
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mellet érvel. Ezenkívül a családok szabad iskolaválasztási joga mellett is síkra száll.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2. cikk), az európai Szerződések, az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (2. cikk) és az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata (3. cikk) szóhasználatának módosítása úgy, hogy azokban kifejezetten 
elismerésre kerüljön, hogy az élethez való jog a fogantatástól kezdve áll fenn, illetve az 
élethez való jogot említő határozatok, ajánlások, állásfoglalások, rendeletek és irányelvek 
olyan módon történő értelmezése, hogy azokat a fogantatástól kezdődően alkalmazni kell:  
Az Európai Unió alapjogi chartája ( „Az élethez való jog” cím alatt szereplő 2. cikkében) 
egyértelműen kimondja, hogy „Minden embernek joga van az élethez” és „Az emberi 
méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.” Ahogy azonban a Charta 
is kimondja (51. cikkének (1) bekezdésében): „E Charta rendelkezéseinek címzettjei – a 
szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és 
hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Ennek 
megfelelően saját hatáskörükben és a Szerződésekben az Unióra ruházott hatáskörök korlátain 
belül tiszteletben tartják az ebben a Chartában foglalt jogokat és betartják az abban foglalt 
elveket, valamint előmozdítják azok alkalmazását.”
Ezért a petíció benyújtója által említett, meghatározott kérdésekre vonatkozó különös 
jogszabályok – nevezetesen az élet kezdetének meghatározása – a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.

Az emberi embriókkal folytatott, destruktív kutatási gyakorlat közpénzekből való 
finanszírozásának felfüggesztése 
Az Európai Unióban minden tagállam saját szabályozással rendelkezik az embrionális emberi 
őssejtek kutatási projektekben való felhasználásáról, és ez a szabályozás országonként igen 
eltérő. A nemzeti szabályozások sokfélesége ellenére a tagállamok a hetedik kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogramról (FP7) folytatott együttdöntési eljárásban egyetértésre 
jutottak az embrionális emberi őssejteket érintő FP7 projektek finanszírozására irányadó 
etikai keretei tekintetében 1. 

A Bizottság a továbbiakban is ezt az etikai keretet fogja alkalmazni az embrionális emberi 
őssejteket érintő jövőbeli FP7 projektek kiválasztásakor.

A Bizottság az intézményi szerepköre által diktáltak szerint hajtja végre a hetedik 
keretprogram szabályait. A Bizottság egyben hangsúlyozza, hogy az elfogadott hetedik 
keretprogram szerint az uniós kutatási programok köréből kizárták az emberi embriók 
megsemmisítésével járó kutatást 2. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség 

kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–
2013), HL L 412., 2006.12.30.

2 A megállapodás e tekintetben a következőket mondja ki: „Az Európai Bizottság folytatja azt a jelenlegi 
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A családnak mint férfi és nő közötti házasságnak, valamint a családok gyermekeik szabad 
iskolaválasztására való jogának legteljesebb körű elismerése:
A továbbra is nemzeti jog, illetve nemzetközi egyezmények által szabályozott polgári jogállás 
területén nincsenek közösségi eszközök.

                                                                                                                                                  
gyakorlatát, hogy nem nyújt be a szabályozási bizottsághoz olyan pályázatot, amely emberi embriók 
megsemmisítésével járó kutatási tevékenységeket tartalmaz, beleértve az embriók őssejt kinyerése érdekében 
való megsemmisítését is. E kutatási lépés támogatásának kizárása nem jelenti azt, hogy nem részesülhetnek 
közösségi finanszírozásban azok a következő kutatási lépések, amelyek emberi embrionális őssejtek 
felhasználását igénylik.”


