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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1120/2009 του Marco Griffini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης "Amici dei Bambini", σχετικά με τη συμμόρφωση της Ρουμανίας 
προς τις διεθνείς συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει τη ρουμανική νομοθεσία για θέματα υιοθεσίας και εκφράζει την 
άποψη ότι δεν συνάδει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
ή τη Σύμβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία όσον αφορά τις διεθνείς 
υιοθεσίες (η οποία υπογράφηκε στη Χάγη το 1993). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ρουμανική 
νομοθεσία επιτρέπει τη διακρατική υιοθεσία μόνο σε περίπτωση συγγενών έως και τρίτου 
βαθμού οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό και εκτιμά ότι το καθεστώς αυτό δεν λαμβάνει 
υπόψη τα συμφέροντα των ανηλίκων. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η αναγνώριση από τις ρουμανικές αρχές 
της διακρατικής υιοθεσίας ως νόμιμου και αναγκαίου τρόπου εξεύρεσης οικογενειών για 
εγκαταλελειμμένα παιδιά τα οποία δεν κατέστη δυνατό να υιοθετηθούν στη Ρουμανία. Ο 
αναφέρων ζητεί επίσης να κινηθεί διαδικασία αναστολής κατά της Ρουμανίας βάσει του 
άρθρου 7 ΣΕΕ λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων των ανηλίκων χωρίς οικογένειες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Noεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η Επιτροπή έχει γνώση της κατάστασης που περιγράφει ο αναφέρων.
Η Ρουμανία κατέχει μοναδική θέση στην ΕΕ, καθώς είναι το μόνο κράτος μέλος που έχει
καταργήσει de facto, με τον νόμο αριθ. 273/2004, τις διακρατικές υιοθεσίες, επιτρέποντας τις
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υιοθεσίες αυτές μόνο από παππούδες του παιδιού με διαμονή στο εξωτερικό. Με τον νόμο
αριθ.  49/2009, η δυνατότητα αυτή επεκτάθηκε στους συγγενείς έως και 3ου βαθμού (θείες, 
θείοι).
Αυτή η επιλογή πολιτικής είναι η μόνη αρμοδιότητα της ρουμανικής κυβέρνησης. Αυτό το
αυστηρό μέτρο πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες καταχρηστικές πρακτικές 
όσον αφορά τη διακρατική υιοθεσία στη συγκεκριμένη χώρα.

Ύστερα από 5 έτη εφαρμογής του ισχύοντος νόμου, φαίνεται ότι η Ρουμανία θα είναι σε θέση
να επανεξετάσει τη θέση της για τη διακρατική υιοθεσία με βάση μια εμπεριστατωμένη και 
στοιχειοθετημένη ανάλυση, τουλάχιστον για ορισμένες κατηγορίες παιδιών που, λόγω της 
ηλικίας, της κατάστασης υγείας ή της εθνικής τους προέλευσης δεν μπορούν να υιοθετηθούν 
στη Ρουμανία.
Πράγματι, ήδη τον Οκτώβριο του 2009, η Ρουμανική Υπηρεσία Υιοθεσιών (ORA) απέστειλε
στην Κυβέρνηση υπόμνημα σύνοψης των διεθνών υιοθεσιών σε περιπτώσεις επανειλημμένων 
αποτυχημένων προσπαθειών εγχώριας υιοθεσίας. Η πρόταση αυτή απερρίφθη αμέσως από
τον τότε Πρωθυπουργό κ. Emil Boc.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται στην προκειμένη περίπτωση η εισαγωγή της
διαδικασίας του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καθορίσει
εάν είναι χρήσιμο ένα ψήφισμα που να ζητεί από τη Ρουμανία να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του 
Παιδιού του ΟΗΕ.


