
CM\805927LV.doc PE439.209v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

19.2.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1120/2009, ko Amici dei Bambini vārdā iesniedza Itālijas
valstspiederīgais Marco Griffini, par starptautisko bērnu tiesību konvenciju 
ievērošanu Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Rumānijas tiesību aktus, kas nosaka adopciju, un uzskata, ka 
tie neatbilst ANO Bērnu tiesību konvencijai un Konvencijai par bērnu aizsardzību un 
sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos (kas parakstīta 1993. gadā Hāgā). Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka Rumānijas tiesību akti starpvalstu adopciju ļauj tikai gadījumā, ja to 
dara ārzemēs dzīvojoši radinieki līdz trešajai radniecības pakāpei, un uzskata, ka tādējādi 
netiek ņemtas vērā nepilngadīgo intereses. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Rumānijas varas iestādes atzīst 
starpvalstu adopciju par likumīgu un nepieciešamu veidu, kā atrast ģimenes atstātajiem 
bērniem, ko nevar adoptēt Rumānijā. Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa arī, lai pret Rumāniju 
tiktu ierosināta procedūra tiesību atņemšanai uz laiku saskaņā ar ES līguma 7. pantu 
nepilngadīgo, kuriem nav ģimeņu, tiesību pārkāpšanas dēļ.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Komisija ir informēta par lūgumraksta iesniedzēja aprakstīto situāciju.

Rumānijai ir unikāls stāvoklis ES, jo tā ir vienīgā dalībvalsts, kura ar Likumu Nr. 273/2004 ir 
de facto atcēlusi starpvalstu adopciju, atļaujot bērnus adoptēt vienīgi viņu ārvalstīs 
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dzīvojošiem vecvecākiem. Ar Likumu Nr. 49/2009 šī iespēja ir dota arī trešās pakāpes 
radiniekiem (tantēm, onkuļiem).
Par šādas politikas izvēli atbild tikai un vienīgi Rumānijas valdība. Šis stingrais noteikums ir 
jāaplūko saistībā ar agrākiem ļaunprātīgas rīcības gadījumiem starpvalstu adopcijā Rumānijā.

Piecus gadus pēc pašreizējo tiesību aktu ieviešanas Rumānija, šķiet, varētu pārskatīt savu 
nostāju attiecībā uz starpvalstu adopciju, pamatojoties uz izsmeļošu, uz pierādījumiem balstītu 
analīzi vismaz par noteiktu kategoriju bērniem, kurus viņu vecuma, veselības stāvokļa vai 
etniskās izcelsmes dēļ nav iespējams adoptēt Rumānijā.

Patiešām, Rumānijas Adopcijas birojs (ORA) jau 2009. gada oktobrī ir nosūtījis valdībai 
memorandu par starptautiskās adopcijas atjaunošanu gadījumos, kad vietējā adopcija ir cietusi 
atkārtotu neveiksmi. Šo priekšlikumu nekavējoties noraidīja Emil Boc, tā laika 
premjerministrs.

Secinājums

Komisija uzskata, ka pašreizējā situācijā procedūras uzsākšana saskaņā ar ES Līguma 7. pantu 
nav pamatota. Eiropas Parlamenta ziņā ir noteikt, vai vēlama rezolūcija, kas steidzinātu 
Rumāniju veikt nepieciešamos pasākumus, lai ņemtu vērā ANO Bērnu tiesību komitejas 
ieteikumus.”


