Memorandum de înțelegere
între Federația Asociațiilor Familiilor Catolice din Europa (FAFCE)
și Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE)
Preambulul Statutului Federației Asociațiilor Familiilor Catolice din Europa (FAFCE) prevede:
„FAFCE este, în fapt, singura mișcare asociativă europeană a familiilor care își desfășoară activitatea
pentru toate familiile, referindu-se în mod explicit la educația socială și familială a Bisericii Catolice.
Textele fondatoare precum «Familiaris Consortio», «Carta drepturilor familiei», «Christifideles
laici», precum și cele ale Exortației Apostolice «Ecclesia in Europa» sunt de referință pentru acțiunea
și misiunea sa”.
„FAFCE este o asociație de credincioși laici. Prin urmare, ea funcționează cu autonomie de acțiune
față de autoritățile ecleziastice, consultându-se totodată în desfășurarea activităţilor sale cu
organismele europene constituite de Biserică”.
Pentru aceasta, FAFCE dorește să își clarifice legăturile cu autoritățile ecleziastice.
I. Fundațiile
Proiectul FAFCE se referă la dreptul credincioșilor laici „de a le fi recunoscută în realităţile cetăţii
pământeşti acea libertate care aparţine tuturor cetăţenilor” (can. 227) și libertatea care le aparține „de
a constitui, prin acord personal încheiat între ei, asociaţii” (can. 299).
FAFCE este o platformă de inspirație catolică a organizațiilor și asociaţiilor de familii și promovează
o politică familială autentică la nivel european și internațional.
În acest sens, FAFCE își asumă responsabilitatea în slujba Bisericii, recunoscută astfel de comunitatea
ecleziastică.
Statutul juridic al FAFCE este cel al unei asociații de drept privat, înființată la 14 iunie 1997. Statutul
actualizat a fost depus la Tribunalul de la Strasbourg (Franța) la 2 august 2004.

II. Domenii de aplicare
Pentru a-și îndeplini misiunea, FAFCE intenționează să își consolideze relația cu instituțiile
ecleziastice. Această relație încurajează aprofundarea convingerilor care ghidează acțiunea liderilor
comunității în slujba familiei. În plus, consolidează încrederea reciprocă, dialogul și cooperarea în
lumina „criteriilor ecleziale” definite în Christifideles laici (30).
1) Relațiile cu organismele europene ale Bisericii
CCEE oferă însoțire spirituală către FAFCE, fără nicio obligație specifică din partea sa.

FAFCE participă – în calitate de observator – la reuniunile Comisiei pentru familie și viață a CCEE
pentru a-și aduce expertiza, inclusiv în promovarea asociațiilor catolice de familii, în concordanță cu
misiunea sa. De asemenea, aceasta își poate aduce contribuția către alte organisme ale Bisericii
Catolice din Europa care o pot solicita, printre care Comisia Conferințelor Episcopale din Uniunea
Europeană (COMECE) ocupă un loc deosebit, datorită rolului său în cadrul instituțiilor comunitare
europene.
FAFCE menține, de asemenea, relații strânse cu Misiunea Permanentă a Sfântului Scaun pe lângă
Consiliului Europei, în virtutea statutului său participativ cu această instituție.
2) Relațiile cu autoritățile naționale ale Bisericii
Pentru a deveni membră a FAFCE, fiecare asociație trebuie:
a) să depună o cerere („Scrisoare de candidatură”) la Consiliul Director, declarându-și respectarea
deplină a Statutului;
b) să anexeze o scrisoare de prezentare și de aprobare din partea Conferinței Episcopale competente.
Aceste dispoziții, aprobate ad experimentum, vor face obiectul unei evaluări comune după trei ani.
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