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Temats: Lūgumraksts Nr. 1737/2009, ko Movimento per la vita Italia vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Antonio Gaspari un kam pievienoti apmēram 
500 000 parakstu, par tiesībām uz dzīvi un cilvēka cieņu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz ES Pamattiesību hartu, Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir 
bijuši daudzkārtēji mēģinājumi noteikt sašaurinātu šajos tiesību aktos noteikto tiesību uz dzīvi 
interpretāciju, izslēdzot vēl nedzimušus cilvēkus. Viņš arī norāda, ka definīcija „ģimene” nav 
skaidra, ja vien ģimene netiek atzīta par galveno sabiedrības un valsts kodolu, kura pamatā ir 
laulības starp vīrieti un sievieti un kas galvenokārt koncentrējas uz tiesībām un pienākumu 
audzināt bērnus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz dzīvi no 
viņu ieņemšanas brīža līdz viņu dabiskajai nāvei. Tādēļ viņš lūdz apstiprināt ģimenes tiesības 
kā sabiedrības un valsts pamatkodolu, kura pamatā ir laulības starp vīrieti un sievieti un 
koncentrēšanās uz tiesībām un pienākumu audzināt bērnus. Šajā sakarā viņš mudina Eiropas 
Parlamentu darīt visu iespējamo, lai pielāgotu ES Pamattiesību hartas (2. pants), Līgumu, 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (2. pants) un Vispārējās
cilvēktiesību deklarācijas (3. pants) redakcijas, ietverot īpašu norādi par tiesībām uz dzīvi no 
ieņemšanas brīža. Viņš lūdz nodrošināt, lai visos lēmumos, ieteikumos, rezolūcijās, regulās un 
direktīvās tiesības uz dzīvi tiktu interpretētas kā piemērojamas no ieņemšanas brīža. Viņš 
aicina izbeigt publiskā finansējuma piešķiršanu cilvēka embrija izpētei, piemēram, saskaņā ar 
ES Septīto pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai. Viņš arī aicina piešķirt 
ģimenēm brīvību izvēlēties labāko formu savu bērnu izglītībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 3. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

ES Pamattiesību hartas (2. pants), Līgumu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas (2. pants) un Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (3. pants) 
redakciju pielāgošana, ietverot norādi par tiesībām uz dzīvi no ieņemšanas brīža; kā arī 
lēmumu, ieteikumu, rezolūciju, regulu un direktīvu, kurās ir norādes uz tiesībām uz dzīvi, 
interpretēšana kā piemērojamu no ieņemšanas brīža:
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (2. pantā ar virsrakstu „Tiesības uz dzīvību”) ir skaidri 
teikts, ka „ikvienai personai ir tiesības uz dzīvību” un ka „cilvēka cieņa ir neaizskarama. Tā ir 
jārespektē un jāaizsargā”. Tomēr Hartā ir norādīts (51. pants, 1. daļa): „ Šīs Hartas noteikumi 
attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot subsidiaritātes principu, un uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Tādēļ tās ievēro tiesības un 
principus, kā arī veicina to piemērošanu saskaņā ar savām atbilstīgajām pilnvarām un 
ievērojot Savienības kompetenci, kas tai piešķirta Līgumos.”
Tādējādi konkrētie tiesību akti par šiem īpašajiem jautājumiem, kurus min lūgumraksta 
iesniedzēji, ir vienīgi dalībvalstu kompetencē, jo īpaši tas attiecas uz dzīves sākuma 
definēšanu.

Visa publiskā finansējuma pārtraukšana destruktīvai cilvēka embrija izpētes praksei
Eiropas Savienībā katrai dalībvalstij ir savi noteikumi par cilvēka embriju cilmes šūnu 
izmantošanu pētniecības projektos, un valstu starpā šie noteikumi ļoti atšķiras. Neskatoties uz 
valstu noteikumu dažādību, dalībvalstis, pielietojot Septītās pamatprogrammas pētniecībai un 
tehnoloģiju attīstībai (7. PP) koplēmuma procesu, ir panākušas vienošanos par ētikas 
principiem, kas regulē 7. PP finansējumu projektiem, kas ietver cilvēka embriju cilmes šūnu 
izpēti1.
Komisija turpinās piemērot šos ētikas principus, izvēloties turpmākos 7. PP projektus, kas 
ietver cilvēka embriju cilmes šūnu izpēti.
Komisija īsteno 7. PP noteikumus, kā to paredz tās institucionālā loma. Komisija arī uzsver, 
ka saskaņā ar pieņemto 7. PP pētniecība, kas ietver cilvēka embriju iznīcināšanu, neietilpst Es 
pētniecības programmā.2

Ģimenes atzīšana tās dziļākajā nozīmē kā laulība starp vīrieti un sievieti un brīvība ģimenēm 
izvēlēties labāko formu savu bērnu izglītībai:
Civilstāvokļa jomā nekādi Kopienas instrumenti nepastāv, tā ir joma, kuru joprojām regulē 
valstu tiesību akti un starptautiskas konvencijas.

                                               
1 Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par Eiropas 

Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), OV L 412, 30.12.2006.

2 Šajā saistībā vienošanās nosaka: „Eiropas Komisija turpinās pašreizējo praksi un neiesniegs regulatīvajai 
komitejai nevienu projekta priekšlikumu, kas ietver izpētes darbības, kurās paredzēts iznīcināt cilvēka embrijus, 
tostarp cilmes šūnu iegūšanai. Izslēdzot šā izpētes posma finansēšanu, Kopienas finansējums netiks liegts 
turpmākiem posmiem, kuros paredzēta cilvēka embriju cilmes šūnu izmantošana.”


