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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1737/2009, imressqa minn Antonio Gaspari, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem il-‘Movimento per la vita Italia’, flimkien ma’ kważi 500 000 
firma, dwar id-dritt għall-ħajja u d-dinjità umana

1. Sommarju tal-petizzjoni

Filwaqt li jirreferi għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, id-Dikjarazzjoni Universali 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, il-petizzjonant jenfasizza li qed isiru sforzi ripetuti 
biex tiġi imponuta interpretazzjoni restrinġenti fuq id-dritt għall-ħajja stabbilit f’dawn l-
instrumenti permezz tal-esklużjoni ta’ bnedmin li għadhom ma tweldux. Huwa jargumenta 
wkoll li t-tifsira ta’ “familja” mhix ċara sakemm il-familja ma tiġix rikonoxxuta bħala l-
pedament fundamentali tas-soċjetà u l-istat ibbażata fuq żwieġ bejn raġel u mara u 
primarjament iffukata fuq id-dritt u d-dmir tat-trobbija tat-tfal. Il-petizzjonant jargumenta li l-
bnedmin kollha għandhom dritt għall-ħajja mill-konċepiment tagħhom sal-mewta naturali 
tagħhom. Għalhekk, huwa qed ifittex li d-drittijiet tal-familja, bħala l-pedament fundamentali 
tas-soċjetà u l-istat, ibbażata fuq żwieġ bejn raġel u mara u ffukata fuq id-dritt u d-dmir tat-
trobbija tat-tfal, jiġu kkonfermati. Huwa jħeġġeġ lill-Parlament Ewropew, biex f’dan ir-
rigward, jagħmel kull sforz biex jirranġa l-kliem tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE 
(Artikolu 2), tat-Trattati, tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (Artikolu 2) u tad-Dikjarazzjoni Universali tad-
Drittijiet tal-Bniedem (Artikolu 3) biex ikun hemm referenza speċifika għad-dritt għall-ħajja 
mill-konċepiment. Huwa qed ifittex li jiżgura li d-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, ir-
riżoluzzjonijiet u d-direttivi kollha li jagħmlu referenza għad-dritt għall-ħajja, jinterpretaw li 
dan id-dritt jibda japplika sa mill-konċepiment. Huwa jitlob li ma jkunx hemm iktar għoti ta’ 
fondi għal riċerka fuq l-embriji umani, pereżempju skont is-Seba’ Programm ta’ Qafas tal-UE 
għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku. Huwa jitlob ukoll li l-familji jkunu liberi li jagħżlu 
liema forma ta’ edukazzjoni jixtiequ li t-tfal tagħhom jirċievu.
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2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Aġġustament tal-kliem tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (Artikolu 2), it-Trattati, 
il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali (Artikolu 2) u l-Istqarrija Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (Artikolu 3) li 
jirreferu għad-dritt għall-ħajja mill-waqt tat-tnissil; u d-deċiżjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet, ir-regolamenti tar-riżoluzzjonijiet u d-direttivi li jirreferu għad-dritt 
għall-ħajja interpretat bħala applikabbli mit-tnissil:
Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tiddikjara b’mod ċar (Artikolu 2 taħt 
l-intestatura “Id-dritt għall-ħajja”) “kull persuna għandha d-dritt għall-ħajja” u “Id-dinjità 
tal-bniedem hija invjojabbli. Hija għandha tkun irrispettata u protetta”. Madankollu, kif 
iddikjarat fil-Karta (Artikolu 51( 1)), “Id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta huma intiżi għall-
istituzzjonijiet, għall-korpi u għall-aġenziji tal-Unjoni fir-rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
u għall-Istati Membri wkoll biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. Huma 
għandhom għaldaqstant jirrispettaw id-drittijiet, josservaw il-prinċipji u jippromwovu l-
applikazzjoni tagħhom, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom u fir-rispett tal-limiti tal-
kompetenzi tal-Unjoni kif mogħtija lilha fit-Trattati.”
Għaldaqstant, leġiżlazzjoni speċifika dwar dawn il-kwistjonijiet partikolari msemmija mill-
petizzjonanti taqa’ fil-kompetenza esklużiva tal-Istati Membri, speċjalment id-definizzjoni tal-
bidu tal-ħajja.

It-twaqqif tas-sejbiet pubbliċi kollha għall-prattika qerrieda tar-riċerka tal-embriju uman
Fl-Unjoni Ewropea, kull Stat Membru għandu r-regolamenti tiegħu stess dwar l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijuni umani (hESC) fil-proġetti tar-riċerka u dawn ir-regolamenti 
huma differenti ħafna minn pajjiż għall-ieħor. Minkejja d-diversità fir-regolamenti nazzjonali, 
l-Istati Membri, permezz tal-proċess tal-kodeċiżjoni tas-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka 
u l-Iżvilupp Teknoloġiku (FP7), laħqu ftehim dwar il-qafas etiku li jirregola l-fondi tal-
proġetti tal-FP7 li jinvolvu l-hESC1.
Il-Kummissjoni se tkompli tapplika dan il-qafas etiku għall-għażla tal-proġetti tal-FP7 futuri li 
jinvolvu l-hESC.
Il-Kummissjoni timplimenta r-regoli FP7 kif previsti mir-rwol istituzzjonali tagħha. Il-
Kummissjoni tenfasizza wkoll li, skont l-FP7 adottat, ir-riċerka li tinvolvi l-qerda tal-
embrijuni umani hija eskluża mill-programm ta’ riċerka tal-UE2.
                                               
1 Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 

dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ 
żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013), ĠU L 412, 30.12.

2 Il-Ftehim jiddikjara f’dan ir-rigward: “Il-Kummissjoni Ewropea ser tissokta l-prattika attwali u mhix ser 
tressaq quddiem il-Kumitat Regolatorju proposti għal proġetti li jinkludu attivitajiet ta’ riċerka li jeqirdu l-
embrijuni tal-bniedem, inklużi dawk għall-ksib ta’ ċelloli staminali. L-esklużjoni tal-finanzjament ta’ dan il-pass 
ta’ riċerka mhux ser jipprevjeni l-finanzjament Komunitarju ta’ passi sussegwenti li jinvolvu ċ-ċelloli staminali 
tal-embrijoni tal-bniedem”.
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Ir-rikonoxximent tal-familja fis-sens l-iktar sħiħ bħala ż-żwieġ bejn raġel u mara u l-libertà 
għall-familji li jagħżlu l-forma preferuta tagħhom ta’ edukazzjoni għat-tfal tagħhom:
M’hemm l-ebda strument Komunitarju fil-qasam tal-istejtus ċivili, li huwa qasam li jkompli 
jiġi rregolat mil-liġi nazzjonali u l-konvenzjonijiet internazzjonali.


