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Betreft: Verzoekschrift 1737/2009, ingediend door Antonio Gaspari (Italiaanse 
nationaliteit), namens Movimento per la vita Italia, gesteund door circa 500 000 
medeondertekenaars, over het leven en de waardigheid van de mens

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt, onder verwijzing naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de 
Universele Verklaring van de rechten van de mens, en het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat er herhaaldelijk pogingen worden 
ondernomen om het in deze teksten vastgelegde recht op leven restrictief te interpreteren door 
het niet toe te kennen aan ongeboren menselijke wezens. Ook wordt volgens hem de definitie 
van "gezin" onzeker als het gezin niet wordt erkend als "fundamentele kern van de samenleving 
en van de staat", gebaseerd op het huwelijk tussen een man en een vrouw en in de eerste plaats 
gericht op het recht en de plicht kinderen op te voeden. Volgens indiener heeft ieder menselijk 
wezen recht op leven, van zijn conceptie tot zijn natuurlijke dood. Hij pleit voorts voor 
bekrachtiging van de rechten van het gezin als fundamentele kern van de samenleving en de 
staat, gebaseerd op het huwelijk tussen een man en een vrouw die het recht en de plicht hebben 
kinderen op te voeden. Indiener verzoekt het Europees Parlement in verband hiermee alle 
initiatieven te nemen om het Handvest van de grondrechten van de Unie (art. 2), de Europese 
verdragen, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (art. 2) en de Universele Verklaring van de rechten van de mens (art. 3) 
zodanig aan te passen dat daarin expliciet wordt erkend dat het recht op leven geldt vanaf de 
conceptie. Hij wenst dat in alle besluiten, aanbevelingen, resoluties, verordeningen en richtlijnen 
waarin sprake is van het recht op leven, dit recht wordt opgevat als geldend vanaf de conceptie. 
Indiener pleit voor stopzetting van de financiering met openbare middelen van onderzoek met 
menselijke embryo's, zoals in het kader van het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling van de EU wordt verricht. Hij pleit voorts voor de vrijheid van 
gezinnen om zelf het gewenste onderwijs voor hun kinderen te kiezen.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 3 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

Aanpassing van het Handvest van de grondrechten van de Unie (art. 2), de Europese Verdragen, 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(art. 2) en de Universele Verklaring van de rechten van de mens (art. 3), zodanig dat daarin 
expliciet wordt erkend dat het recht op leven geldt vanaf de conceptie; en de wens dat in alle 
besluiten, aanbevelingen, resoluties, verordeningen en richtlijnen waarin sprake is van het recht 
op leven, dit recht wordt opgevat als geldend vanaf de conceptie:
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie stelt duidelijk (artikel 2 onder het 
kopje "Recht op leven") "Eenieder heeft recht op leven" en "De menselijke waardigheid is 
onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd”. Overeenkomstig artikel 51, lid 1 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn de bepalingen van dit handvest 
echter gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer 
brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en 
bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met 
inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn 
toegedeeld.

Specifieke wetgeving op het gebied van de door indieners genoemde kwesties, in het bijzonder 
de definitie van het begin van leven, valt dan ook onder de exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten.
Stopzetting van elke financiering met openbare middelen van onderzoek met menselijke embryo's 
waarbij menselijke embryo's worden vernietigd: 
Binnen de Europese Unie kent elke lidstaat zijn eigen regelgeving op het gebied van het gebruik 
van menselijke embryonale stamcellen (hESC) voor onderzoeksdoeleinden en er bestaan grote 
verschillen tussen de regelgevingen van de lidstaten. Ondanks de verschillen in nationale 
regelgeving zijn de lidstaten, door middel van het medebeslissingsproces inzake het Zevende 
Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (FP7), het eens geworden 
over het ethisch kader voor de financiering van FP7-projecten waarbij sprake is van hESC1. 
De Commissie zal dit ethisch kader blijven toepassen bij de selectie van toekomstige FP7-
projecten waarbij sprake is van hESC.
De Commissie implementeert de FP7-regels overeenkomstig haar institutionele rol. De 
Commissie benadrukt ook dat, conform het aangenomen FP7, onderzoek waarbij menselijke 
embryo's vernietigd worden, uitgesloten wordt van het onderzoeksprogramma van de EU2. 

Erkenning van het gezin, in de volwaardige betekenis van het woord, als het huwelijk tussen een 
man en een vrouw; en de vrijheid van gezinnen om zelf het gewenste onderwijs voor hun 

                                               
1 Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende 

kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013), PB L 412 van 30.12.2006.

2 De overeenkomst stelt dienaangaande: "De Europese Commissie zal blijven vasthouden aan de huidige praktijk, 
en aan het regelgevend comité geen voorstellen voorleggen voor projecten die onderzoeksactiviteiten inhouden 
waarbij menselijke embryo's worden vernietigd, ook niet wanneer het daarbij gaat om het verkrijgen van 
stamcellen. De uitsluiting van de financiering van deze stap in het onderzoek zal geen belemmering zijn voor 
communautaire financiering van volgende stappen waarbij menselijke embryonale stamcellen worden gebruikt".
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kinderen te kiezen:

Er bestaat geen EU-instrument op het gebied van de burgerlijke stand, een terrein waarop de 
nationale wetgeving en internationale verdragen van toepassing zijn.


