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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, nurodydamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją, aiškina, kad vis bandoma šiuose tekstuose nustatytą teisę į gyvybę aiškinti 
apribojant ir nepripažįstant jos negimusiai žmogiškai būtybei. Taip pat, pasak jo, neaiški 
„šeimos“ sąvoka, jei ji nepripažįstama visuomenės ir valstybės pagrindu, grindžiamu vyro ir 
moters santuoka, ir visų pirma skirta teisei ir pareigai auklėti vaikus. Anot peticijos pateikėjo, 
kiekviena žmogiška būtybė nuo apvaisinimo iki mirties turi teisę į gyvybę. Todėl jis pasisako 
už šeimos, kaip visuomenės ir valstybės pagrindo, grindžiamo vyro ir moters, kuriems 
suteikta teisė ir pareiga auklėti vaikus, santuoka, teisių įtvirtinimą. Peticijos pateikėjas ragina 
Europos Parlamentą atitinkamai imtis bet kokios iniciatyvos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją (2 straipsnį), ES sutartis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvenciją (2 straipsnį) ir Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją (3 straipsnį) 
pritaikyti taip, kad jose būtų konkrečiai nurodyta, jog teisė į gyvybę galioja nuo apvaisinimo. 
Jis pageidauja, kad visuose sprendimuose, rekomendacijose, rezoliucijose, reglamentuose ir 
direktyvose, kuriose minima teisė į gyvybę, pastaroji būtų apibrėžta kaip galiojanti nuo 
apvaisinimo. Peticijos pateikėjas pasisako už tai, kad būtų sustabdytas žmogaus embrionų 
mokslinių tyrimo finansavimas iš viešųjų šaltinių, pavyzdžiui, atliekamų pagal ES Septintąją 
bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą. Taip pat 
jis pasisako už šeimų laisvę pačioms rinktis norimą savo vaikų ugdymo būdą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
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Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Dėl ES pagrindinių teisių chartijos (2 straipsnio), ES sutarčių, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (2 straipsnio) ir Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos (3 straipsnio), formuluočių pritaikymo taip, kad jose būtų nurodyta, jog teisė į 
gyvybę galioja nuo apvaisinimo; taip pat, kad sprendimuose, rekomendacijose, rezoliucijose, 
reglamentuose ir direktyvose, kuriose minima teisė į gyvybę, pastaroji būtų apibrėžta kaip 
galiojanti nuo apvaisinimo
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje aiškiai nurodoma (2 straipsnis, antraštė 
„Žmogaus teisė į gyvybę“), kad „kiekvienas asmuo turi teisę į gyvybę“ ir „žmogaus orumas 
yra neliečiamas. 
Jį reikia gerbti ir saugoti“.
 Tačiau, kaip nurodyta Chartijoje (51 straipsnio 1 dalyje), „šios Chartijos nuostatos skirtos 
Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, 
bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Todėl jos turi gerbti 
teises, laikytis principų ir juos taikyti pagal turimus atitinkamus įgaliojimus, nepažeisdami 
Sąjungos įgaliojimų, suteiktų jai Sutartimis, ribų.“
Todėl konkretūs teisės aktai peticijos pateikėjų nurodytais klausimais, konkrečiai – gyvybės 
pradžios apibrėžimas, priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai, .
Dėl mokslinių tyrimų, kurių metu naikinami žmogaus embrionai, finansavimo iš viešųjų 
šaltinių sustabdymo 
Kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje galioja sava tvarka dėl žmogaus embrionų 
kamieninių ląstelių naudojimo moksliniams tyrimams ir ši tvarka skirtingose šalyse labai 
skiriasi. Nepaisant nacionalinių teisės aktų įvairovės, valstybės narės, pagal ES Septintąją 
bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos (7BP) 
bendro sprendimų priėmimo procedūrą susitarė dėl etinių principų, kuriais vadovaujamasi 
pagal 7BP finansuojant projektus, kuriems būtų naudojamos žmogaus embrionų kamieninės 
ląstelės1.. 

Komisija ir toliau vadovausis šiais etiniais principais, atrinkdama būsimus 7BP projektus, 
kuriems būtų naudojamos žmogaus embrionų kamieninės ląstelės

Komisija įgyvendina 7BP taisykles, kaip numatyta pagal jai skirtą institucinį vaidmenį. 
Komisija taip pat pabrėžia, kad pagal priimtą 7BP, moksliniai tyrimai, kurių metu žmogaus 
embrionai naikinami, į ES tyrimų programą neįtraukiami2..

Dėl pripažinimo, kad šeima tikrąja prasme grindžiama vyro ir moters santuoka bei dėl šeimų 
laisvės pačioms rinktis norimą savo vaikų ugdymo būdą
                                               
1 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl 

Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2013 12 30).

2 Šiuo atžvilgiu susitarime teigiama: „Europos Komisija toliau laikysis dabartinės praktikos ir neteiks 
Reguliavimo komitetui pasiūlymų dėl projektų, apimančių mokslinių tyrimų veiklą, kurios metu naikinami 
žmogaus embrionai, įskaitant dėl kamieninių ląstelių įsigijimo. Nors šis mokslinių tyrimų etapas nebus 
finansuojamas, Bendrija galės finansuoti paskesnius mokslinių tyrimų etapus, kuriuose naudojamos žmogaus 
embrioninės kamieninės ląstelės“.
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Civilinio statuso klausimais ES lygmens priemonės nėra, tai tebėra sritis, reglamentuojama 
pagal nacionalinę teisę ir tarptautines konvencijas.“


