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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1164/2011, którą złożył Marco Da Prato (Włochy), wnioskując o 
podjęcie działań ustawodawczych na rzecz rodziny

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się, by Unia Europejska podjęła działania ustawodawcze na rzecz 
rodziny. Składający petycję podkreśla, że choć w preambule Traktatu Unii Europejskiej 
stwierdza się, iż jest ona inspirowana kulturowym, religijnym i humanistycznym 
dziedzictwem Europy, z czym wiąże się ochrona rodziny, wydaje się, iż do chwili obecnej w 
prawodawstwie europejskim nie uwzględniono w należyty sposób tej instytucji społecznej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W szeregu międzynarodowych konwencji przewiduje się ochronę społecznej instytucji 
„rodziny” na poziomie zasad, bez przedstawienia jej definicji. Zdaniem składającego petycję 
w krajowych przepisach państw członkowskich UE wybrano zły kierunek i zamiast wspierać 
ideę rodziny i życia rodzinnego, zapewnia się równe prawa dla mężczyzn i kobiet i tym 
samym lekceważy naturalne różnice między płciami. Składający petycję domaga się 
większych praw i większego autorytetu dla żonatych mężczyzn w rodzinie podczas 
podejmowania decyzji oraz uważa, że zamiast klas koedukacyjnych należy wprowadzić 
oddzielną edukację dla chłopców i dziewcząt. Twierdzi również, że na wysokie stanowiska 
państwowe powinno się mianować jedynie osoby pozostające w związku małżeńskim. 

Zdefiniowanie pojęcia „rodziny” i „relacji rodzinnych” należy do kompetencji państw 



PE491.023v01-00 2/2 CM\903867PL.doc

PL

członkowskich. Te definicje są określone w materialnym prawie rodzinnym w 
poszczególnych państwach członkowskich. Koncepcja „rodziny” stosowana jest w szeregu 
instrumentów przyjętych w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych. 
Instrumenty te nie zawierają jednak żadnej definicji koncepcji „rodziny”. Z drugiej strony 
definicja „rodziny” nie wpływa w żaden sposób na stosowanie prawa europejskiego, jeśli 
przepisy prawa krajowego są właściwie stosowane. Komisja nie zamierza proponować 
przepisów, które ingerowałyby w materialne prawo rodzinne w poszczególnych państwach 
członkowskich. 

Wniosek

W świetle powyższych informacji Komisja jest zdania, że istniejące ramy prawne UE 
zapewniają odpowiednią ochronę rodziny i życia rodzinnego i w tej dziedzinie nie jest 
konieczne żadne działanie legislacyjne. 

Ponadto zgodnie z art. 165 Traktatu państwa członkowskie są odpowiedzialne za organizację 
systemów edukacji i treść nauczania.


