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Ref.: Petiția nr. 1164/2011, adresată de Marco Da Prato, de cetățenie italiană, privind 
solicitarea de intervenție legislativă în favoarea familiei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită o intervenție legislativă din partea Uniunii Europene în favoarea unității 
familiale. Petiționarul subliniază faptul că, în pofida faptului că Tratatul privind Uniunea 
Europeană prevede în preambul că se inspiră din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a 
Europei, care implică protecția familiei, se pare că până acum legislația europeană nu a 
demonstrat că a luat în considerare în mod corespunzător această instituție socială.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

O serie de convenții internaționale prevăd protecția instituției sociale a „familiei” la nivel de 
principii, fără a o defini. Potrivit petiționarului, legislația națională a statelor membre ale UE 
se îndreaptă într-o direcție greșită și, în loc să promoveze conceptul de familie și de viață de 
familie, oferă drepturi egale bărbaților și femeilor și ignoră diferențele naturale dintre sexe. 
Petiționarul solicită mai multe drepturi și o autoritate mai mare în familie pentru bărbații 
căsătoriți, la momentul adoptării deciziilor, și consideră că în schimbul claselor mixte, ar 
trebui introdusă educația separată a băieților și a fetelor. Acesta susține că nominalizarea în 
funcțiile de funcționari publici la nivel înalt ar trebui oferită doar persoanelor căsătorite.  

Definirea „familiei” și a „relațiilor de familie” intră în competența statelor membre. Aceste 
definiții sunt abordate în dreptul material al familiei al statelor membre. Conceptul de 
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„familie” este utilizat în mai multe instrumente adoptate în domeniul cooperării judiciare în 
materie civilă. Cu toate acestea, aceste instrumente nu conțin nicio definiție a conceptului de 
„familie”. Pe de altă parte, definiția „familiei” nu are niciun impact asupra punerii în aplicare 
a dreptului Uniunii, dacă dispozițiile legislației naționale sunt aplicate în mod corespunzător. 
Comisia nu intenționează să propună o legislație care să intervină în dreptul material al 
familiei al statelor membre. 

Concluzie

Pe baza celor menționate anterior, Comisia consideră că cadrul juridic actual al UE oferă o 
protecție adecvată a familiei și a vieții de familie și că nu este necesară nicio intervenție 
legislativă în această privință. 

În plus, conform articolului 165 din tratat, statele membre sunt responsabile pentru 
organizarea și conținutul sistemelor lor educaționale.


