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Om: Andragende 1164/2011 af Marco Da Prato, italiensk statsborger, om en 
anmodning om lovindgreb til gavn for familierne

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om lovindgreb fra EU's side til gavn for familieenheder. Andrageren 
understreger, at selv om EU-traktaten i sin præambel fastslår, at den er inspireret af Europas 
kulturelle, religiøse og humanistiske arv, hvilket indebærer beskyttelse af familien, virker det 
som om, at EU-lovgivningen ikke hidtil har taget passende hensyn til denne sociale 
institution.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012.

"Adskillige internationale konventioner beskytter den sociale institution "familien" på 
principielt plan uden at definere det nærmere. Ifølge andrageren går EU-medlemsstaternes 
nationale lovgivninger i den forkerte retning, idet de i stedet for at fremme konceptet familie 
og familieliv giver lige rettigheder til mænd og kvinder og således ikke tager højde for de 
naturlige forskelle, der er på kønnene. Andrageren kræver flere rettigheder og større autoritet 
til gifte mænd i en familie, når de skal træffe beslutninger, og han mener, at der i stedet for 
blandede klasser bør indføres undervisning, hvor piger og drenge er adskilt. Han ønsker, at 
høje offentlige poster udelukkende bør gives til gifte personer.  

Definitionen af "familie" og "familieforhold" henhører under EU-medlemsstaternes 
kompetence. Disse definitioner indgår i medlemsstaternes materielle familieret. Konceptet 
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"familie" anvendes i adskillige instrumenter, der er vedtaget inden for retligt samarbejde i 
civile sager. Disse instrumenter indeholder dog ingen definition af konceptet "familie". På den 
anden side har definitionen af "familie" ingen indvirkning på anvendelsen af den europæiske 
lovgivning, hvis bestemmelserne i den nationale lovgivning anvendes korrekt. Kommissionen 
har ikke til hensigt at foreslå lovgivning, der vil gribe ind i medlemsstaternes materielle 
familieret. 

Konklusion

Kommissionen er i lyset af ovenstående af den opfattelse, at den eksisterende EU-lovgivning 
yder en passende beskyttelse af familie og familieliv, og at en lovgivningsmæssig indgriben i 
denne henseende ikke er nødvendig. 

Desuden er medlemsstaterne i henhold til traktatens artikel 165 ansvarlige for organiseringen 
og indholdet af deres uddannelsessystemer."


