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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1737/2009, adresată de Antonio Gaspari, de cetățenie italiană, în 
numele „Movimento per la vita Italia”, însoțită de aproximativ 500 000 de 
semnături, privind dreptul la viață și la demnitate umană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că, în ceea ce privește modificarea Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, a Declarației Universale a Drepturilor Omului și a 
Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, se fac 
eforturi repetate pentru ca dreptul la viață prevăzut în aceste texte să fie interpretat în mod 
restrictiv, prin excluderea ființelor umane nenăscute. Petiționarul susține că definiția 
„familiei” nu mai este clară în condițiile în care aceasta nu este recunoscută ca fiind „esența 
fundamentală a societății și a statului”, bazată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie și 
punând pe primul loc dreptul și datoria de a crește copii. Conform petiționarului, orice ființă 
umană are dreptul la viață din momentul concepției și până la moartea sa naturală. El pledează 
pentru recunoașterea drepturilor familiei ca esență fundamentală a societății și a statului, 
bazată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie și care pune pe primul loc datoria de a crește 
copii. Petiționarul solicită Parlamentului European, în legătură cu cele menționate mai sus, să 
facă toate demersurile necesare pentru a adapta Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, (articolul 2) tratatele, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale (articolul 2) și Declarația Universală a Drepturilor Omului (articolul 
3), astfel încât să existe o referire explicită la dreptul la viață începând din momentul 
concepției. El dorește ca în toate deciziile, recomandările, rezoluțiile, regulamentele și 
directivele în care se face referire la dreptul la viață să se specifice că acest drept este valabil 
din momentul concepției. Petiționarul pledează pentru încetarea finanțării din fonduri publice 
a cercetărilor privind embrionul uman, de exemplu, în cadrul celui de-al șaptelea Program-
cadru al UE pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. Acesta pledează, de asemenea, în 
favoarea libertății familiilor de a alege forma de învățământ preferată pentru copiii lor.
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2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Ajustarea formulării din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, (articolul 2), 
tratate, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (articolul 2) și Declarația universală a drepturilor omului (articolul 3) în ceea 
ce privește dreptul la viață din momentul concepției; și deciziile, recomandările, rezoluțiile, 
regulamentele și directivele privind dreptul la viață, interpretat ca fiind aplicabil din 
momentul concepției:
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene stipulează clar (articolul 2 de la titlul 
„Dreptul la viață”) că „orice persoană are dreptul la viață” și că „demnitatea umană este 
inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată”. Cu toate acestea, după cum este 
menționat în Cartă [(articolul 51 alineatul (1)], „Dispozițiile prezentei Carte se adresează 
instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului 
subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă drepturile și principiile și promovează aplicarea 
lor în conformitate cu atribuțiile pe care le au în acest sens și cu respectarea limitelor 
competențelor conferite Uniunii de tratate”.
Prin urmare, elaborarea legislației specifice privind acele probleme la care face referire 
petiționarul este de competența exclusivă a statelor membre, în special definiția începutului 
vieții.

Suspendarea tuturor finanțărilor publice pentru practica distructivă a cercetării asupra 
embrionului uman 
În Uniunea Europeană, fiecare stat membru are propriile sale reglementări privind utilizarea 
celulelor stem embrionare umane (hESC) în proiectele de cercetare și acestea diferă foarte 
mult de la o țară la alta. În ciuda diversității regulamentelor naționale, statele membre, prin 
procesul de codecizie al celui de Al șaptelea program-cadru de cercetare și dezvoltare (PC7), 
au ajuns la un acord în ceea ce privește cadrul etic care reglementează finanțarea proiectelor 
PC7 care implică hESC1. 

Comisia va continua să aplice acest cadru etic pentru selecția viitoarelor proiecte PC7 care 
implică hESC.

Comisia aplică normele PC7 în conformitate cu rolul său instituțional. Comisia subliniază, de 
asemenea, faptul că, potrivit PC7 adoptat, cercetarea care implică distrugerea de embrioni 
umani este exclusă din programul de cercetare al UE2. 

                                               
1 Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al 

șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (2007-2013), JO L 412, 30.12.2006.

2 Acordul stipulează în această privință: „Comisia Europeană va continua cu practicile curente și nu va supune 
Comitetului de reglementare propuneri de proiecte care includ activități de cercetare distrugătoare de embrioni 
umani, inclusiv pentru obținerea de celule stem. Excluderea finanțării acestei etape a cercetării nu va împiedica 
finanțarea comunitară a etapelor ulterioare care vor implica celule stem embrionare umane."
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Recunoașterea familiei în sensul său cel mai deplin sub formă de căsătorie între un bărbat și 
o femeie și libertatea familiilor de a alege forma de învățământ preferată pentru copiii lor.
Nu există niciun instrument comunitar în domeniul stării civile, care rămâne un domeniu 
reglementat de legislația națională și de convențiile internaționale.


