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RÉSZÉRE

Tárgy: Marco Griffini, olasz állampolgár által az Amici dei Bambini nevében 
benyújtott 1120/2009. számú petíció Romániában a nemzetközi gyermekjogi 
egyezmények tiszteletben tartásáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója kifogásolja az örökbefogadást szabályozó román jogszabályt, és úgy 
véli, hogy az nincs összhangban az ENSZ gyermekjogi egyezményével, illetve a 
gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben 
történő együttműködésről szóló, Hágában 1993-ban aláírt egyezménnyel. A petíció benyújtója 
kijelenti, hogy a román jogszabály a nemzetközi örökbefogadást csak a külföldi lakóhellyel 
rendelkező, harmadfokú rokonságig engedélyezi, és úgy véli, hogy ez figyelmen kívül hagyja 
a kiskorúak érdekeit. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen meg 
minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a román hatóságok a 
nemzetközi örökbefogadást jogszerű és szükségszerű eszközként ismerjék el, amellyel 
családot találhatnak azon elhagyott gyermekek számára, akiket Romániában nem tudnak 
örökbe fogadni. A petíció benyújtója kéri, hogy kezdeményezzenek az Európai Unióról szóló 
szerződés 7. cikke szerinti felfüggesztési eljárást Románia ellen a családtalan kiskorú 
gyermekek jogainak megszegése miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.
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A Bizottságnak tudomása van a petíció benyújtója által felvázolt helyzetről.

Románia sajátos helyzetben van az Unióban, mivel az egyedüli tagállam, amely a 273/2004. 
sz. törvényével ténylegesen betiltotta az országok közötti örökbefogadásokat, és azt csak a 
gyermekek külföldön élő nagyszülei számára engedélyezi. A 49/2009. sz. törvénnyel ezt a 
lehetőséget legfeljebb a harmadik fokú rokonságra is kiterjesztették (nagynénik, nagybácsik).

Ez a politikai döntés a román kormány kizárólagos felelősségét képezi. A szóban forgó 
szigorú intézkedést az országok közötti örökbefogadások terén Romániában tapasztalt 
múltbeli visszaélésszerű gyakorlatok összefüggésében kell vizsgálni.
Öt évvel a jelenleg hatályos törvény végrehajtását követően úgy tűnik, elérkezett az idő, hogy 
egy alapos, bizonyítékokra épülő elemzés alapján Románia újragondolja az országok közötti 
örökbefogadásokkal kapcsolatos álláspontját, legalábbis a gyermekek egyes kategóriáira 
nézve, akik életkorukból, egészségi állapotukból és etnikai származásukból kifolyólag nem 
örökbe fogadhatók Romániában.

2009 októberében a román Örökbefogadási Hivatal (ORA) csakugyan egy memorandumot 
küldött a kormánynak a nemzetközi örökbefogadások ismételt elindításáról olyan esetekben, 
amikor a hazai örökbefogadás többször is meghiúsul. A javaslatot Emil Boc akkori 
kormányfő azonnali hatállyal elutasította.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetben nem indokolt az EUMSz. 7. cikke szerinti 
eljárás kezdeményezése. Az Európai Parlamentre hárul annak megítélése, hogy hasznosnak 
bizonyulna-e egy olyan állásfoglalás, amely a szükséges lépések megtételére sürgeti Romániát 
az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által tett ajánlások figyelembevétele érdekében.


