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Tema: Peticija Nr. 1164/2011 dėl prašymo imtis šeimai palankių teisėkūros veiksmų, 
kurią pateikė Italijos pilietis Marco Da Prato

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reikalauja, kad Europos Sąjunga imtųsi teisėkūros veiksmų, kurie būtų 
palankūs šeimai. Jis pabrėžia, kad, nepaisant to, jog Europos Sąjungos sutarties preambulėje 
teigiama, kad reikia remtis kultūros, religiniu ir humanitariniu paveldu, kuriame ginama 
šeima, Europos Sąjungos teisės aktuose nėra pakankamai atsižvelgta į šį visuomenės institutą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Keliose tarptautinėse konvencijose numatoma ginti visuomenės institutą – „šeimą“, 
vadovaujantis tam tikrais principais, tačiau tai tiksliai neapibrėžta. Pasak peticijos pateikėjo, 
ES valstybių narių nacionalinės teisės aktuose laikomasi neteisingo požiūrio ir, užuot 
propagavus šeimos ir šeimos gyvenimo sampratą, juose suteikiamos lygios teisės vyrams ir 
moterims, taigi nepaisoma natūralių skirtumų tarp lyčių.  Peticijos pateikėjas reikalauja 
vedusiems vyrams suteikti daugiau teisių ir daugiau valdžios šeimoje priimant sprendimus, 
taip pat jis mano, kad vietoj mišrių klasių derėtų įdiegti atskirą berniukų ir mergaičių švietimo 
sistemą. Jis tvirtina, kad į aukštas pareigas viešojoje tarnyboje derėtų skirti tik susituokusius 
asmenis.

Sąvokų „šeima“ ir „šeimos santykiai“ apibrėžimas tenka valstybių narių kompetencijai. Šios 
apibrėžtys pateikiamos valstybių narių materialinės šeimos teisės aktuose. Sąvoka „šeima“ 
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vartojama keliose priemonėse, priimtose teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srityje. 
Tačiau šiose priemonėse nepateikiama sąvokos „šeima“ apibrėžtis. Kita vertus, „šeimos“ 
apibrėžtis neturi jokios įtakos ES teisės taikymui, jei tinkamai taikomos nacionalinės teisės 
nuostatos. Komisija neketina teikti pasiūlymų dėl teisės aktų, kuriais būtų kišamasi į valstybių 
narių materialinę šeimos teisę. 

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą informaciją, Komisija mano, kad galiojančia ES teisine 
sistema užtikrinama tinkama šeimos ir šeimos gyvenimo apsauga ir kad šioje srityje nereikia 
imtis jokių intervencijos priemonių. 

Be to, remiantis Sutarties 165 straipsniu, valstybės narės yra atsakingos už savo švietimo 
sistemų organizavimą ir mokymo turinį.“


