
CM\903867BG.doc PE491.023v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1164/2011, внесена от Marco Da Prato, с италианско 
гражданство, във връзка с искането му за законодателна намеса в 
подкрепа на семейството

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изисква законодателна намеса от страна на Европейския съюз 
в подкрепа на семейните единици. Вносителят на петицията подчертава, че независимо 
от заявеното в преамбюла, че Договорът за Европейския съюз черпи вдъхновение от 
културното, религиозното и хуманистичното наследство на Европа, което предвижда 
закрила на семейството, изглежда, че европейското законодателство до момента не е 
отдало дължимото внимание на тази социална институция.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Няколко международни конвенции предвиждат защитата на социалната институция на 
семейството на принципно равнище, без да дават определения за него. Според 
вносителя на петицията националните законодателства на държавите — членки на ЕС, 
са поели в погрешна посока и вместо да насърчават концепцията за семейство и семеен 
живот, те дават равни права на мъжете и жените и по този начин пренебрегват 
естествените разлики между половете. Вносителят на петицията изисква женените 
мъже в семейството да имат повече права и по-голям авторитет при вземането на 
решения и смята, че трябва да бъде въведено разделно обучение на момчетата и 
момичетата вместо смесените паралелки. Той претендира, че на висши обществени 
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служби трябва да бъдат назначавани само семейни лица. 

Даването на определение за „семейство“ и „семейни взаимоотношения“ попада в 
компетентността на държавите членки. Тези определения се разглеждат в материалното 
семейно право на държавите членки. Понятието „семейство“ се използва в множество 
инструменти, приети в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни 
въпроси. Тези инструменти обаче не съдържат определение на понятието „семейство“. 
От друга страна, определението за семейство не оказва никакво влияние върху 
прилагането на европейското право, ако разпоредбите на националното право са 
приложени правилно. Комисията не възнамерява да предлага законодателство, което да 
се намесва в материалното семейно право на държавите членки. 

Заключение

В контекста на гореизложеното Комисията счита, че съществуващата правна рамка на 
ЕС предлага подходяща защита на семейството и семейния живот и във връзка с това 
не е необходима законодателна намеса. 

Освен това съгласно член 165 от Договора държавите членки носят отговорност за 
организацията и съдържанието на своите образователни системи.


