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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1120/2009, внесена от Marco Griffini, с италианско
гражданство, от името на Amici dei Bambini, относно спазване от страна 
на Румъния на международните конвенции за правата на детето

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува румънското законодателство, регулиращо 
осиновяването, и счита, че то не е в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на 
детето и Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на 
международното осиновяване (подписана в Хага през 1993 г.). Вносителят твърди, че 
румънският закон позволява международно осиновяване единствено в случаи на 
пребиваващи в чужбина роднини до трета степен, и счита, че това не отчита интересите 
на децата. Той моли Европейския парламент да предприеме всички мерки, необходими, 
за да се гарантира признаването от страна на румънските органи на международното 
осиновяване като законен и необходим начин за намиране на семейства за изоставените 
деца, които не могат да бъдат осиновени в Румъния. Вносителят на петицията иска и 
започване на съдебна процедура за суспендиране на права срещу Румъния съгласно 
член 7 ДЕС на основание нарушаване на правата на децата без семейства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Комисията е запозната с описаното от вносителя на петицията положение.
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Румъния заема особено място в ЕС, тъй като е единствената държава-членка, която със 
закон № 273/2004 де факто е забранила международното осиновяване, като разрешава 
международно осиновяване единствено от дядото и бабата на детето, които живеят в 
чужбина. Със закон № 49/2009 тази възможност е разширена до роднини до трета 
степен (лели, чичовци).
Изборът на тази политика е отговорност единствено на румънското правителство. 
Строгата мярка следва да се разглежда в контекста на злоупотребите в миналото при 
международно осиновяване в Румъния.

След като настоящият закон се прилага вече в продължение на 5 години, Румъния 
следва да може да преразгледа позицията си спрямо международното осиновяване въз 
основа на подробните, основани на доказателства анализи, поне за определени 
категории деца, които поради своята възраст, здравословно състояние или етнически
произход не могат да бъдат осиновени в Румъния.
През октомври 2009 г. румънската служба по осиновяването (ORA) е изпратила до 
правителството меморандум за възобновяване на международното осиновяване в 
случаи, при които има няколкократни неуспешни опити за осиновяване. Това 
предложение незабавно е било отхвърлено от Emil Boc, който по това време е бил 
министър-председател.

Заключение

Комисията не счита, че започването на производство съгласно член 7 от ДЕС е 
оправдано в конкретната ситуация. Европейският парламент следва да реши дали би 
било полезно да се изготви резолюция, принуждаваща Румъния да предприеме 
необходимите стъпки, за да вземе предвид препоръките на Комитета на ООН по 
правата на детето.


