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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1164/2011, ingediend door Marco Da Prato (Italiaanse 
nationaliteit), over een verzoek om regelgeving ter bevordering van het gezin

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement om regelgeving uit te werken ter bevordering van 
gezinseenheden. Indiener benadrukt dat ondanks het feit dat in het Verdrag betreffende de 
Europese Unie in de preambule vermeld wordt dat het Verdrag geïnspireerd is op het 
culturele, religieuze en humanistische erfgoed van Europa, dat gericht is op de bescherming 
van het gezin, er in de Europese wetgeving tot nu toe blijkbaar onvoldoende aandacht is 
besteed aan dit maatschappelijk instituut.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22.02.12. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30.05.2012

Verschillende internationale verdragen voorzien in beginsel in de bescherming van het 
maatschappelijke instituut "gezin", zonder dit begrip te definiëren. Volgens indiener zit de 
nationale wetgeving van de lidstaten van de EU op het verkeerde spoor en geeft ze, in plaats 
van de begrippen "gezin" en "gezinsleven" te bevorderen, gelijke rechten aan mannen en 
vrouwen zonder rekening te houden met de natuurlijke verschillen tussen beide seksen. 
Indiener verzoekt om meer rechten en een grotere autoriteit voor getrouwde mannen binnen 
een gezin bij het nemen van beslissingen, en is van mening dat er opnieuw gescheiden 
onderwijs voor jongens en meisjes ingevoerd moet worden in plaats van gemengde klassen. 
Hij meent dat enkel getrouwde personen in aanmerking mogen komen voor hoge openbare 
functies.
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De definitie van "gezin" en "familieband" valt onder de bevoegdheid van de lidstaten. Deze 
definities worden behandeld in het materiële familierecht van de lidstaten. Het begrip "gezin" 
wordt gebruikt in verschillende instrumenten die zijn aangenomen op gebied van juridische 
samenwerking in burgerzaken. Deze instrumenten bevatten echter geen enkele definitie van 
het begrip "gezin". Anderzijds heeft het begrip "gezin" geen enkele invloed op de toepassing 
van de Europese wetgeving indien de bepalingen van de nationale wetgeving naar behoren 
worden toegepast. De Commissie is niet van plan wetgeving voor te stellen die van invloed is 
op het materiële familierecht van de lidstaten.

Conclusie

In het licht van het voorgaande is de Commissie van mening dat het bestaande 
wetgevingskader van de EU het gezin en het gezinsleven voldoende beschermt en er in dit 
verband geen wetgevend optreden nodig is.

Verder zijn de lidstaten, ingevolge artikel 165 van het Verdrag, verantwoordelijk voor de 
organisatie en de invulling van hun onderwijssysteem.


