
 

 

27 noiembrie 2012 

RECOMANDARE DE VOT  
 

(programat miercuri, 28 noiembrie, 9 a.m) asupra Proiectului de Rezoluție 

legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament 

al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului-cadru 

pentru cercetare și inovare „Orizont 2020” (2014-2020), raportor T. Madurell 

 

Vă solicităm respectuos să susțineți prin vot opinia Comisiei pentru Afaceri Juridice  

PRO VITA vă solicită respectuos să susțineți amendamentele cuprinse în opinia adoptată 

de JURI (a se vedea copia atașată) în timpul votului dvs. din ITRE, programat pentru 

miercuri, 28 noiembrie 2012, de la ora 9.00. JURI propune excluderea de la finanțarea 

în cadrul programului „Orizont 2020” a cercetării pe embrionul uman și celulele 

embrionare stem. Aceste propuneri ale JURI sunt conținute în documentele AM ITRE 

nr. 562/3, 567-9/571 și 579/80 ca și în documentele AM JURI 8, 9, 10 și 11. 

 

Pentru a proceda astfel, dvs. trebuie să votați CONTRA amendamentului de compromis 

(Compromise Amendment) nr. 16. 

 

O decizie a Curții Europene de Justiție și personalități proeminente susțin opinia JURI  

De la ultima adoptare a Programului-cadru (FPVII) a fost emisă a hotărâre semnificativă 

de către Curtea Europeană de Justiție, care are implicații etice pentru acest Program. 

Hotărârea în cauză, din octombrie 2011 [1] decide că orice proces care implică utilizarea 

celulelor embrionare stem nu poate fi patentat în Europa, având în vedere atât 

reglementările directivei UE relevante [2] cât și raționamentul Curții că o astfel de 

activitate ar fi o încălcare a demnității umane și deci ar fi contrară Cartei Drepturilor 

Fundamentale a UE. O astfel de finanțare ar expune Programul, după adoptare, la 

contestări juridice, în opinia unor eminenți experți juridici (a se vedea mai jos). 

 



De asemenea, așa cum demonstrează recent acordatul Premiu Nobel pentru medicină, 

care include munca prof. Yamanaka [3] de izolare a celulelor stem pluripotente induse 

(iPS) (prezintă calitățile celulelor stem embrionare fără a mai fi nevoie de distrugerea 

unor embrioni pentru a le crea), ca și faptul că până acum doar celulele stem adulte au 

produs efecte clinice relevante, nu este necesară folosirea celulelor embrionare stem 

pentru progresul medicinei. 

 

O expunere pe larg cu 5 motive pentru care cercetarea distructivă pe embrionul uman 

nu trebuie finanțată este atașată, împreună cu opiniile experților juridici citați mai jos. 

 

EXTRASE DIN OPINII ALE UNOR EXPERȚI JURIDICI RELEVANȚI 

 

Prof Garditz, Universitatea din Bonn 

“It the European legislator promotes scientific research with human embryonic stem 

cells under programmes within Title XIX of the TFEU, the enacted programme would be 

legally contestable. In particular, if a member state files a claim under article 263 TFEU 

the Court of Justice is competent to review the legality of the relevant legislative act 

regarding primary law. Considering the reasoning in the Bruestle-case it seems to be 

likely that the court will declare legal acts providing for the promotion of embryonic 

stem cell research to be void.” 

 

Prof. Pabel, Universitatea din Linz 

“It can be summarised that the funding of research on embryonic stem cells violated 

human dignity as guaranteed in Article 1 CFR. A decision on funding a research project 

on embryonic stem cells on an (individual) application on funding in favour of the 

applicant violated fundamental rights enshrined in the Charter. At the same time it 

leads to a violation of Article 16 para 1 of the proposal for a Regulation establishing 

Horizon 2020 that approves the binding effect of the Charter of Fundamental Rights in 

relation to all research and innovation activities carried out under Horizon 2020.”  

[1] ECJ Judgment (Grand Chamber) of 18.10.2011 in Case C-34/10, Oliver Bruestle v. Greenpeace 
[2] Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:EN:NOT). 
[3] http://www.bionews.org.uk/page_192498.asp?dinfo=5cJEmOWCx2Ly7YP4G0OGpoeC&PPID=193021 
 

 
Cu deosebită prețuire, 

Bogdan I. Stanciu 
Președinte 

 
 


