
CM\851675PL.doc PE454.588

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

9.12.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1737/2009, którą złożył Antonio Gaspari (Włochy) w imieniu 
Movimento per la vita Italia, z około 500 000 podpisów, w sprawie prawa do 
życia i godności ludzkiej

1. Streszczenie petycji

Odnosząc się do Karty praw podstawowych UE, Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, składający 
petycję utrzymuje, że ponawiane są starania mające na celu narzucenie ograniczonej 
interpretacji prawa do życia ustanowionego w tych instrumentach poprzez wykluczenie istot 
nienarodzonych. Przekonuje on też, że definicja „rodziny” jest niejasna, chyba że uzna się ją 
za trzon społeczeństwa i państwa bazujący na związku mężczyzny i kobiety, koncentrujący 
się w pierwszym rzędzie na prawie i obowiązku wychowywania dzieci. Składający petycję 
twierdzi, że wszystkie istoty ludzkie mają prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej 
śmierci. Dlatego zwraca się on o potwierdzenie praw rodziny jako trzonu społeczeństwa 
i państwa opierającego się na związku mężczyzny i kobiety oraz prawa i obowiązku do 
wychowywania dzieci, na którym skupia się rodzina. Składający petycję nalega, by 
w związku z tym Parlament Europejski podjął wszelkie możliwe wysiłki zmierzające do 
dostosowania sposobu sformułowania Karty praw podstawowych UE (artykuł 2), traktatów, 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (artykuł 2) oraz 
Powszechnej deklaracji praw człowieka (artykuł 3), tak aby szczegółowo odnieść się do 
prawa do życia od momentu poczęcia. Domaga się on zapewnienia interpretowania 
wszystkich decyzji, zaleceń, rezolucji, rozporządzeń i dyrektyw odnoszących się do prawa do 
życia jako mających zastosowanie wobec życia od poczęcia. Składający petycję wzywa do 
położenia kresu publicznemu finansowaniu badań nad ludzkimi embrionami, na przykład 
w oparciu o siódmy program ramowy UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego. 
Wzywa on też do zapewnienia rodzinom swobody wyboru preferowanej formy kształcenia 
dzieci.



PE454.588 2/3 CM\851675PL.doc

PL

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Dostosowanie brzmienia Karty praw podstawowych UE (art. 2), Traktatów, europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 2) oraz Powszechnej 
deklaracji praw człowieka (art. 3) odnoszących się do prawa do życia od momentu poczęcia; 
decyzji, zaleceń, rezolucji, rozporządzeń i dyrektyw odnoszących się do prawa do życia jako 
mającego zastosowanie wobec życia od momentu poczęcia.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej jasno stanowi (art. 2 zatytułowany „Prawo do 
życia”): „Każdy ma prawo do życia” i „Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być 
szanowana i chroniona”. Jednak, jak stanowi karta (art. 51 ust. 1), „Postanowienia niniejszej 
Karty mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w 
jakim stosują one prawo Unii. Państwa te szanują zatem prawa, przestrzegają zasad i 
popierają ich stosowanie zgodnie ze swymi odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu 
granic kompetencji Unii powierzonych jej w Traktatach”.
W związku z tym przepisy szczegółowe dotyczące kwestii podnoszonych przez składających 
petycję wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich, w tym przede wszystkim 
definicja początku życia.

Wstrzymanie całego finansowania publicznego na rzecz destruktywnych praktyk badań 
naukowych nad ludzkimi embrionami 
W Unii Europejskiej każde państwo członkowskie ma własne przepisy dotyczące 
wykorzystania ludzkich macierzystych komórek embrionalnych (hESC) w projektach 
naukowych i przepisy te różnią się w poszczególnych krajach. Mimo różnic w krajowych 
przepisach państwa członkowskie zgodnie z procedurą współdecyzji w ramach siódmego 
programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) doszły do 
porozumienia w kwestii ram etycznych regulujących finansowanie projektów 7PR 
dotyczących ludzkich macierzystych komórek embrionalnych1. 
Komisja będzie kontynuowała stosowanie tych ram etycznych przy wyborze przyszłych 
projektów 7PR dotyczących ludzkich macierzystych komórek embrionalnych.
Komisja wdraża zasady 7PR zgodnie ze swoją rolą instytucyjną. Komisja podkreśla też, że 
zgodnie z przyjętym 7PR badania naukowe zakładające niszczenie ludzkich embrionów 
podlegają wykluczeniu z unijnego programu badań naukowych2. 

                                               
1Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego 

programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007-2013), Dz.U. L 412 z 30.12.

2W tym względzie porozumienie stanowi: „Komisja Europejska będzie kontynuować obecną praktykę i nie 
będzie przekazywać komitetowi regulacyjnemu wniosków dotyczących projektów, które przewidują 
przeprowadzanie badań naukowych związanych z niszczeniem embrionów ludzkich, w tym w celu pozyskania 
komórek macierzystych. Wyłączenie z dostępu do finansowania z funduszy Wspólnoty tego typu badań nie 
wyklucza finansowania przez Wspólnotę kolejnych etapów badań związanych z ludzkimi zarodkowymi 
komórkami macierzystymi”.
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Uznanie rodziny w najpełniejszym sensie jako związku kobiety i mężczyzny oraz swobody 
rodzin w zakresie wyboru preferowanej formy kształcenia swoich dzieci:

Nie istnieje żaden instrument wspólnotowy w dziedzinie stanu cywilnego, która nadal jest 
obszarem regulowanym przez prawo krajowe i konwencje międzynarodowe.


