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Suġġett: Petizzjoni 1164/2011, imressqa minn Marco Da Prato, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar talba għal intervent leġiżlattiv favur il-familja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Petizzjonant jitlob li jsir intervent leġiżlattiv min-naħa tal-Unjoni Ewropea favur l-unitajiet 
tal-familja. Il-Petizzjonant jenfasizza li minkejja l-fatt li fil-preambolu tiegħu t-Trattat tal-
Unjoni Ewropea jafferma li jispira ruħu mill-wirt kulturali, reliġjuż u umanistiku tal-Ewropa, 
li jaħseb għall-protezzjoni tal-familja, jidher li s’issa, il-leġiżlazzjoni Ewropea ma wrietx 
kunsiderazzjoni xierqa fir-rigward ta’ din l-istituzzjoni soċjali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Diversi konvenzjonijiet internazzjonali jipprovdu għall-protezzjoni tal-istituzzjoni soċjali tal-
“familja” f’livell ta’ prinċipji, mingħajr ma jagħtu definizzjoni tagħha. Skont il-petizzjonant, 
il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE mexjin fid-direzzjoni żbaljata u, 
minflok ma jippromwovu l-kunċett tal-familja u l-ħajja fil-familja, jagħtu drittijiet indaqs lill-
irġiel u lin-nisa u b’hekk jinjoraw id-differenzi naturali bejn is-sessi. Il-petizzjonant jitlob għal 
iktar drittijiet u iżjed awtorità għall-irġiel miżżewġin fil-familja, meta jittieħdu deċiżjonijiet, u 
jaħseb li minflok klassijiet imħallta għandha tiġi introdotta edukazzjoni separata għas-subien 
u l-bniet. Huwa jsostni li persuni miżżewġin biss għandhom jinħatru bħala funzjonarji 
pubbliċi għolja.         

Id-definizzjoni ta’ "familja” u "relazzjoni familjari" taqa' taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. 
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Dawn id-definizzjonijiet huma ttrattati fil-liġi sostantiva tal-familja tal-Istati Membri. Il-
kunċett ta’ "familja" jintuża f’diversi strumenti adottati fil-qasam tal-kooperazzjoni 
ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili. Madankollu, dawn l-istrumenti ma fihom ebda definizzjoni 
tal-kunċett ta’ "familja". Min-naħa l-oħra, id-definizzjoni ta’ "familja" ma jkollha ebda impatt 
fuq l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea jekk id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali jiġu applikati 
sew. Il-Kummissjoni m’għandhiex il-ħsieb li tipproponi leġiżlazzjoni li tintervjeni fil-liġi 
sostantiva tal-familja tal-Istati Membri. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-qafas legali attwali tal-
UE jipprovdi protezzjoni xierqa għall-familja u l-ħajja fil-familja u f’dan ir-rigward mhu 
meħtieġ l-ebda intervent leġiżlattiv. 

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 165 tat-Trattat, l-Istati Membri huma responsabbli għall-
organizzazzjoni u l-kontenut tas-sistemi tal-edukazzjoni tagħhom.


