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Θέμα: Αναφορά 1164/2011, του Marco Da Prato, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
αίτημα για νομοθετικές παρεμβάσεις υπέρ της οικογένειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των 
οικογενειών. Επισημαίνει ότι, παρόλο που η Συνθήκη της ΕΕ αναφέρει στο προοίμιό της ότι 
εμπνέεται από την πολιτιστική, θρησκευτική και ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, η 
οποία φροντίζει για την υπεράσπιση της οικογένειας, φαίνεται ότι μέχρι και σήμερα η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή σε έναν τέτοιο κοινωνικό θεσμό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Αρκετές διεθνείς συμβάσεις προβλέπουν την προστασία του κοινωνικού θεσμού της 
«οικογένειας» σε επίπεδο αρχών χωρίς να τον ορίζουν. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ κινούνται προς λάθος κατεύθυνση και, αντί να 
προωθούν την έννοια της οικογένειας και της οικογενειακής ζωής, παρέχουν ίσα δικαιώματα 
σε άνδρες και γυναίκες, παραβλέποντας έτσι τις φυσικές διαφορές μεταξύ των φύλων. Ο 
αναφέρων απαιτεί περισσότερα δικαιώματα και μεγαλύτερη εξουσία για τους έγγαμους 
άνδρες στο πλαίσιο της οικογένειας κατά τη λήψη των αποφάσεων, και θεωρεί ότι αντί για 
μεικτές τάξεις πρέπει να καθιερωθεί η χωριστή εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια. Θεωρεί 
ότι η ανάδειξη σε ανώτατα δημόσια αξιώματα πρέπει να αφορά μόνο έγγαμους.  

Ο ορισμός της «οικογένειας» και του «οικογενειακού δεσμού» εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
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των κρατών μελών. Οι εν λόγω ορισμοί αποτελούν αντικείμενο του ουσιαστικού 
οικογενειακού δικαίου των κρατών μελών. Η έννοια της «οικογένειας» χρησιμοποιείται σε 
αρκετά μέσα που εγκρίνονται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. 
Ωστόσο, στα εν λόγω μέσα δεν περιέχεται ορισμός της έννοιας της «οικογένειας». Εξάλλου, 
ο ορισμός της «οικογένειας» δεν έχει αντίκτυπο στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου 
εφόσον εφαρμόζονται με δέοντα τρόπο οι εθνικές νομικές διατάξεις. Η Επιτροπή δεν 
σκοπεύει να προτείνει νομοθεσία που θα παρεμβαίνει στο ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο 
των κρατών μελών. 

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
προβλέπει επαρκή προστασία της οικογένειας και της οικογενειακής ζωής και ότι, εν 
προκειμένω, δεν είναι απαραίτητη καμία νομοθετική παρέμβαση. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 
οργάνωση και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών τους συστημάτων.


