Právní dokument
Vzhledem k tomu, že
a) předmět této iniciativy se zabývá výlučně záležitostmi v kompetenci Evropské unie,
jejichž předmětem není potrat a netýká se rozsahu kompetence členských států;
b) článek 2 Smlouvy o Evropské unii prohlašuje, že základem Unie je úcta k lidské
důstojnosti (....), rovnoprávnosti (...) lidských práv, článek 1 Charty základních práv
Evropské unie uvádí „neporušitelnost lidské důstojnosti“ a článek 2 stanoví, že „každý má
právo na život“;
c) Unie musí být založena na určitém postupu v případě, že se jedná o oblasti, které se
týkají lidského života od jeho počátku a tento postup by měl být takový, aby nevylučoval
právo na život všech lidských bytostí, přinejmenším s ohledem na princip opatrnosti;
d) nedávný rozsudek Evropského soudního dvora (velký senát), vydaný dne 18.října 2011
v případě Brüstle versus Greenpeace jasně uvádí, že oplodnění je počátkem lidského
života a vylučuje z důvodu lidské důstojnosti vést jakýkoliv postup který zahrnuje nebo
předpokládá zničení lidského embrya, protože tímto způsobem musí rozeznat každé
oplodněné lidské vajíčko nebo vajíčka rozmnožované parthenogenezí aby se rozdělovaly
a rostly;
e) pro dosažení principu konsistence by tento princip by měl ovládat všechny postupy
Evropské unie ve všech oblastech jejích kompetencí kde se jedná o ochranu lidského
embrya;
f) těmito oblastmi jsou, mimo jiné, oblasti veřejného zdraví (článek 6/a a 168 Smlouvy o
fungování Evropské unie), vzdělání (článek 6/e, 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské
unie), ochrany duševního vlastnictví (článek 116 Smlouvy o fungování Evropské unie),
financování výzkumu (článek 4/3, 180 a 182 Smlouvy o fungování Evropské unie),
rozvojová spolupráce (článek 4/4, 209 a 210 Smlouvy o fungování Evropské unie);
g) podle smluv na návrh Komise musí vytvořit víceleté programy v oblasti vědeckého a
technologického výzkumu (článek 182 Smlouvy o fungování Evropské unie) a rozvojové
spolupráce (článek 209 Smlouvy o fungování Evropské unie);
h) Evropská unie je společenstvím hodnot a proto je třeba vytvořit zákonná pravidla, aby
zajistila, že pokud jedná v rozsahu pravomocí, které mu bylo poskytnuty, nebude jednat
způsobem, který neodpovídá zřejmě sdíleným hodnotám;
i) Bude vyloučena jakákoliv politická podpora a tím méně financování Unií aktivit, které
předpokládají nebo budou vykonávat zničení lidských embryí;
l) cílem občanské iniciativy je dosáhnout závazku Unie ve všech těchto oblastech, aby
neschválila a nefinancovala činnosti, které předpokládají nebo vykonávají zničení lidských
embryí a aby zajistila vhodné kontrolní mechanismy pro užívání poskytnutých prostředků,
aby bylo zajištěno, že nejsou nikdy využívány k ničení lidského života;
m) je vhodné uvést tento obecný princip ve finančních pravidlech týkajících se rozpočtu
Evropské unie (článek 322 Smlouvy o fungování Evropské unie);

Navrhuje se tedy doplněk následujících právních předpisů
1:

Finanční pravidla vztahující se na obecný rozpočet Evropských společenství:
Úprava pravidel (Evropské společenství, Euratom) č. 1605/2002 Komise ze
dne 25.června 2002, které upravuje finanční pravidla vztahující se na
Evropská společenství

ODDÍL II
ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA
KAPITOLA 9 (nová)
Princip konsistence
Článek 31 (nový)
Žádné rozpočtové výdaje nebudou poskytovány na financování aktivit,
které ničí lidská embrya nebo která jejich ničení předpokládají.

2.
Financování výzkumu: Úprava návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a
Komise, který stanovuje rámcový program výzkumu a inovace (2014-2020) –
Horizont 2020 – COM (2011) 809 konečné vydání
Článek 16
(etické principy)
1. (...)
2. (...)
3. Nefinancují se níže uvedené oblasti výzkumu
a) výzkumné aktivity zaměřené na lidské klonování;
b) výzkumné aktivity zaměřené na dědičnou změnu lidských bytostí, které
by se mohly stát dědičnými;
c) výzkumné aktivity zamýšlené vytvářet lidská embrya pouze pro výzkum
nebo pro vývoj buněk, včetně buněčných jader;
d) výzkumné aktivity, které ničí lidská embrya, včetně aktivit zaměřených na
získání kmenových buněk a výzkum zahrnující využívání lidských
embryonálních buněk pro jejich další získávání.
4.(...)
5.(...)

3.
Rozvojová spolupráce: Úprava rozhodnutí (EU) č. 1905/2006 Evropského
parlamentu a Komise ze dne 18.prosince 2006 stanovující finanční
prostředky pro rozvojovou spolupráci
článek 2
(rozsah)

1.(...)
2.(...)
3.(...)
4.(...)
5. Podpora Unie na základě tohoto rozhodnutí nebude používána k
financování potratu, přímo nebo nepřímo, prostřednictvím organizací, které
podporují nebo prosazují potrat. V tomto rozhodnutí se nebere v potaz
sexuální a reprodukční zdraví, zdravotní péče, práva, služby, dodávky,
vzdělávání a informace na mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji, její
principy a akční program káhirské agendy a mileniové cíle rozvoje, především
cíle č.5 o zdraví a mateřské úmrtnosti, nemohou být vykládány tak, aby se
staly právním základem pro používání finančních prostředků Evropské unie k
tomu aby přímo nebo nepřímo financovaly potrat
6.(předchozí článek 5)
7. (předchozí článek 6)

