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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a családok érdekeit támogató jogalkotói kezdeményezéseket kér az 
Európai Uniótól. Hangsúlyozza, hogy bár az Európai Unióról szóló szerződés 
preambulumában azt állítja, hogy ösztönzést merít Európa kulturális, vallási és humanista 
örökségéből, és szem előtt tartja a család védelmét, úgy tűnik, az uniós jog eddig nem 
fordított kellő figyelmet erre a társadalmi intézményre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

Számos nemzetközi egyezmény gondoskodik elvek szintjén a „család” társadalmi 
intézményéről, anélkül, hogy meghatározná annak fogalmát. A petíció benyújtója szerint az 
EU tagállamainak nemzeti jogszabályai rossz irányba haladnak, és ahelyett, hogy 
előmozdítanák a család és a családi élet fogalmát, egyenlő jogokkal ruházzák fel a férfiakat és 
nőket, figyelmen kívül hagyva ezáltal a két nem közötti természetes különbségeket. A petíció 
benyújtója több jogot és nagyobb tekintélyt követel a családban a nős férfiak számára a 
döntéshozatal során, és úgy véli, hogy vegyes osztályok helyett a fiúk és lányok külön 
oktatását kellene bevezetni. Véleménye szerint köztisztviselői pozícióra csak házas embereket 
kellene jelölni. 
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A „család” és a „családi kapcsolatok” meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik. Ezekkel a 
meghatározásokkal a tagállamok családjogra vonatkozó anyagi joga foglalkozik. A „család” 
fogalma a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén elfogadott számos 
intézkedésben felmerül. Ezek azonban nem tartalmazzák a „család” fogalmának semmilyen 
meghatározását. Másfelől viszont a „család” meghatározásának semmilyen hatása nincs az 
uniós jog alkalmazására, ha a nemzeti jog rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák. A 
Bizottságnak nem áll szándékában olyan jogalkotási javaslatot tenni, amely beleavatkozna a 
tagállamok családjogra vonatkozó anyagi jogába. 

Következtetés

A fentiek tükrében a Bizottság véleménye szerint a meglévő uniós jogi keret megfelelő 
védelmet biztosít a család és a családi élet számára, így e tekintetben nincs szükség 
jogalkotási beavatkozásra. 

Továbbá a Szerződés 165. cikke értelmében oktatási rendszereik megszervezése és tartalma a 
tagállamok hatáskörébe tartozik.


