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Suġġett: Petizzjoni 0901/2012, imressqa minn Giulio Cossu, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar il-kapaċità finanzjarja ta’ riċerka fuq ċelloli staminali fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistaqsi biex ikunu żgurati, fi ħdan il-futur Tmien Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-fondi finanzjarji meħtieġa għar-riċerka dwar iċ-ċelloli staminali embrijoniċi, 
bħalma hu l-każ għal dawk adulti u ċ-ċelloli staminali pluripotenti indotti (IPSCs).

Għall-petizzjonant għandhom jiġu inklużi wkoll ir-riċerki relatati mat-trasferiment tan-nukleu 
ċellolari, imsejħa b’mod żbaljat klonazzjoni terapewtika.

Dawn ir-riċerki li diġà huma ffinanzjati mis-Seba’ Programm Kwadru, joffru tama u prospetti 
għal għexieren ta’ miljuni ta’ ċittadini Ewropej.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013
Il-petizzjoni

Il-petizzjoni titlob li l-Programm Kwadru (FP8) li jmiss jalloka appoġġ finanzjarju għar-
riċerka dwar iċ-ċelloli staminali embrijoniċi, kif ukoll għar-riċerka dwar iċ-ċelloli staminali 
adulti u pluripotenti indotti.
Il-petizzjoni tkompli titlob li jitkomplew l-evalwazzjonijiet legali, xjentifiċi u etiċi tal-FP7, li 
titneħħa ‘l-evalwazzjoni politika li attwalment qed issir b’vot fil-Parlament Ewropew’, u li 
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tittieħed inkunsiderazzjoni r-riċerka dwar it-trasferiment nukleari ta' ċelloli somatiċi.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-petizzjoni turi l-interess u l-appoġġ mill-partijiet interessati kkonċernati għall-appoġġ 
kontinwu tal-UE għat-tipi kollha ta’ riċerka dwar iċ-ċelloli staminali, inkluża r-riċerka dwar 
iċ-ċelloli staminali embrijoniċi msemmija fit-titolu tal-petizzjoni. It-talba hija konformi 
għalkollox mal-proposta tal-Kummissjoni għal Horizon 2020 li sa issa tgawdi appoġġ fil-
Kunsill u fl-istadju ta’ Kumitat fil-Parlament Ewropew. 
Il-punt speċifiku fuq l-evalwazzjoni politika fil-Parlament Ewropew preżumibbilment jirreferi 
għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni stipulata mit-Trattat, imma mhux ċar kif dan il-qasam ta’ 
riċerka li huwa parti minn Horizon 2020 (Artikolu 16) jista’ jkun eżentat mill-kontroll tal-
Parlament, kif propost mill-awtur tal-petizzjoni.
Il-punt speċifiku fuq it-trasferiment nukleari ta' ċelloli somatiċi jirreferi għal qasam ta’ riċerka 
mhux propost li jkun finanzjat taħt Horizon 2020 (Artikolu 16 3c) u mhux finanzjat fl-FP7. 
Din it-teknika hija permessa bil-liġi f’ċerti Stati Membri u l-petizzjoni hija l-ewwel darba li 
kien propost li tkun inkluża f’Horizon 2020. Mill-perspettiva tal-libertà tar-riċerka, ikun utli li 
l-opportunità tibqa’ miftuħa; madankollu, dan il-qasam attwalment mhuwiex prijorità għar-
riċerka dwar iċ-ċelloli staminali u l-proposta tal-Kummissjoni hija suxxettibbli li żżomm l-
istatus quo. 

Konklużjoni

Il-petizzjoni tirrappreżenta appoġġ lill-proposta tal-Kummissjoni li tkun ittrattata r-riċerka 
dwar iċ-ċelloli staminali embrijoniċi umani f’Horizon 2020, imma wkoll tmur lil hinn mill-
qafas propost taħt Horizon 2020. Minħabba l-pożizzjoni li esprimew il-kumitati differenti 
waqt id-diskussjonijiet interistituzzjonali (b’mod partikolari l-vot negattiv fil-Kumitat JURI), 
dan irid jinġieb għall-attenzjoni tal-Parlament fid-deliberazzjonijiet tiegħu dwar dan is-
suġġett, b’mod speċjali permezz tal-Kumitat ITRE u tad-dibattitu plenarju li jmiss.


