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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1120/2009 af Marco Griffini, italiensk statsborger, for Amici dei 
Bambini, om Rumæniens overholdelse af internationale konventioner om børns 
rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer rumænsk lovgivning om adoption og mener, at den ikke er i 
overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder og konventionen om 
beskyttelse af børn og samarbejde i forbindelse med international adoption (undertegnet i 
Haag i 1993). Andrageren hævder, at rumænsk lovgivning kun tillader international adoption i 
tilfælde af, at det drejer sig om beslægtede indtil tredje grad af slægtskab, som er bosiddende i 
udlandet, og mener, at der ikke tages hensyn til mindreåriges interesser. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de rumænske 
myndigheder anerkender international adoption som en lovlig og nødvendig måde, hvorpå 
man kan finde familier til forældreløse børn, som ikke kan adopteres i Rumænien. Andrageren 
anmoder ligeledes om, at der igangsættes en suspensionssag mod Rumænien i henhold til EU-
traktatens artikel 7 på grund af brud på mindreårige uden familiers rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Kommissionen er bekendt med den situation, som andrageren beskriver.

Rumænien befinder sig i en særlig position i EU, fordi det er den eneste medlemsstat, der de 
facto har afskaffet, i henhold til lov nr. 273/2004, grænseoverskridende adoptioner ved kun at 
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tillade bedsteforældre, der er bosat i udlandet, at adoptere barnet. I henhold til lov nr. 49/2009 
er denne mulighed blevet udvidet til også at omfatte slægtninge ud til tredje led (tanter og 
onkler).
Dette politiske valg hører udelukkende under den rumænske regerings ansvarsområde. Denne 
strenge foranstaltning skal ses i sammenhæng med det misbrug inden for 
grænseoverskridende adoption, der tidligere er foregået i Rumænien.

Fem år efter gennemførelsen af den gældende lovgivning ser det ud til, at Rumænien bør være 
i stand til at genoverveje sin holdning til grænseoverskridende adoption på baggrund af en 
grundig evidensbaseret analyse, i det mindste for visse kategorier af børn, som på grund af 
deres alder, sundhedstilstand og etniske oprindelse ikke kan adopteres i Rumænien.

Allerede i oktober 2009 har det rumænske adoptionskontor (ORA) da også sendt regeringen et 
memorandum om at genoptage international adoption i sager, hvor national adoption gentagne 
gange slår fejl. Dette forslag blev straks forkastet af Emil Boc, der var premierminister på 
daværende tidspunkt.

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at indførelsen af proceduren i henhold til EU-traktatens artikel 7 
er berettiget i den aktuelle situation. Det er op til Europa-Parlamentet at afgøre, om det vil 
være gavnligt at træffe en beslutning, der skal tilskynde Rumænien til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at tage hensyn til henstillingerne fra FN's Komité om Barnets 
Rettigheder."


