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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1120/2009 dėl to, kaip Rumunija laikosi tarptautinių vaiko teisių 
konvencijų, kurią pateikė Italijos pilietis Marco Griffini organizacijos 
„Amici dei Bambini“ vardu

1. Peticijos santrauka

 Peticijos pateikėjas kritikuoja Rumunijos teisės aktus, kuriais reglamentuojamas įvaikinimas, 
ir mano, kad jie neatitinka JT vaiko teisių konvencijos ir Konvencijos dėl vaikų apsaugos ir 
bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje (1993 m. pasirašytos Hagoje). Jis tvirtina, 
kad pagal Rumunijos teisę tarptautinis įvaikinimas leidžiamas tik giminėms iki trečiosios 
eilės, kurie gyvena užsienyje, ir mano, kad taip neatsižvelgiama į nepilnamečių interesus. 
Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą imtis visų būtinų priemonių, siekiant užtikrinti, 
kad Rumunijos valdžios institucijos pripažintų tarptautinį įvaikinimą kaip teisėtą ir reikalingą 
būdą rasti paliktiems vaikams, kurie negalėjo būti įvaikinti Rumunijoje, šeimas. Peticijos 
pateikėjas taip pat prašo, kad pagal ES sutarties 7 straipsnį dėl šeimų neturinčių nepilnamečių 
teisių pažeidimo prieš Rumuniją būtų pradėta sustabdymo procedūra.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Komisija susipažinusi su peticijos pateikėjo apibūdinta padėtimis.

Europos Sąjungoje Rumunija užima išskirtinę padėtį, nes tai vienintelė valstybė narė, kuri 
įstatymu Nr. 273/2004 de facto uždraudė tarptautinį įvaikinimą, išskyrus užsienyje 
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gyvenantiems vaiko seneliams. Priėmus įstatymą Nr. 49/2009 tarptautinio įvaikinimo 
galimybė taip pat buvo suteikta giminėms iki trečiosios eilės (tetoms, dėdėms).
Dėl tokios politikos pasirinkimo atsakinga tik Rumunijos vyriausybė. Šią griežtą priemonę 
būtina vertinti atsižvelgiant į ankstesnius piktnaudžiavimo atvejus Rumunijoje tarptautinio 
įvaikinimo srityje.
Praėjus penkeriems metams po šio įstatymo įgyvendinimo, atrodo, kad, remdamasi nuodugnia 
įrodymais pagrįsta analize, Rumunija turėtų galėti iš naujo įvertinti savo poziciją tarptautinio 
įvaikinimo atžvilgiu, bent jau dėl tam tikrų kategorijų vaikų, kurie dėl amžiaus, sveikatos 
būklės ar etninės kilmės negali būti įvaikinami Rumunijoje.
Iš tiesų jau 2009 m. spalio mėn. Rumunijos įvaikinimo tarnyba išsiuntė vyriausybei tarnybinį 
pranešimą dėl tarptautinio įvaikinimo procedūros taikymo tais atvejais, kai įvaikinimas šalyje 
pakartotinai nepavyksta. Šį pasiūlymą tuometis ministras pirmininkas Emil Boc nedelsdamas 
atmetė.

Išvada

Komisija mano, kad pradėti ES sutarties 7 straipsnyje numatytą procesą šiuo atveju būtų 
nepagrįsta. Teisė spręsti, ar naudinga priimti rezoliuciją, kurioje Rumunija būtų raginama 
imtis būtinų veiksmų, kad būtų atsižvelgta į JT vaikų teisių komiteto rekomendacijas, lieka 
Europos Parlamentui.“


