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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1120/2009, imressqa minn Marco Griffini, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem Amici dei Bambini, dwar il-konformità tar-Rumanija mal-
ftehimiet internazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika l-leġiżlazzjoni Rumena li tirregola l-adozzjoni u  jemmen li mhijiex 
konformi mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal jew il-
Konvenzjoni tal-Protezzjoni tat-Tfal u l-Koperazzjoni fir-rigward tal-Adozzjoni Bejn il-Pajjiżi 
(iffirmata fl-Aja fl-1993). Il-petizzjonant jisħaq li l-liġi Rumena tippermetti biss l-adozzjoni 
bejn il-pajjiżi fil-każ ta’ qraba sat-tielet grad ta’ parentela li joqogħdu barra mill-pajjiż u jqis li 
dan ma jikkunsidrax l-interessi tal-minuri. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jieħu l-miżuri meħtieġa kollha biex jiżgura li l-awtoritajiet Rumeni jirrikonoxxu l-adozzjoni 
internazzjonali bħala mod leġittimu u neċessarju ta’ kif jinstabu l-familji għat-tfal abbandunati 
li ma setgħux jiġu adottati r-Rumanija. Il-petizzjonant jitlob ukoll li jinbdew proċeduri ta’
sospensjoni kontra r-Rumanija skont l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
minħabba l-ksur tad-drittijiet ta’ minuri li m’għandhomx familja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-Kummissjoni hija konxja mis-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant.

Ir-Rumanija għandha pożizzjoni unika fl-UE, minħabba li hija l-uniku Stat Membru li de 
facto abolixxa, permezz tal-Liġi nru 273/2004, l-adozzjonijiet bejn il-pajjiżi, billi dawn 
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tħallew possibbli biss għan-nanniet ta’ tfal li joqogħdu barra mill-pajjiż. Permezz tal-Liġi nru 
49/2009 din il-possibilità ġiet estiża għall-qraba tat-tielet grad (iz-zijiet).
Din l-għażla tal-politika hija responsabilità unika tal-gvern Rumen. Din il-miżura stretta 
għandha titqies f’konnessjoni mal-prattiki abbużivi ta’ qabel dwar l-adozzjoni bejn il-pajjiżi 
f’dan il-pajjiż.
Wara 5 snin ta’ implimentazzjoni tal-liġi attwali, jidher li r-Rumanija għandha tkun 
f’pożizzjoni li terġa’ tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha favur adozzjoni bejn il-pajjiżi bbażata 
fuq analiżi li min-naħa tagħha tkun ibbażata fuq evidenza dettaljata, tal-anqas għal ċerti 
kategoriji ta’ tfal li, minħabba l-età, il-kundizzjonijiet tas-saħħa u l-oriġini etnika tagħhom ma 
jistgħux jiġu adottati fir-Rumanija. 

Fil-fatt, f’Ottubru 2009, l-Uffiċċju tal-Adozzjonijiet Rumen (ORA) kien diġà bagħat lill-
Gvern memorandum biex jerġgħu jibdew l-adozzjonijiet internazzjonali f’każijiet fejn l-
adozzjoni domestika tfalli ripetutament. Din il-proposta nċaħdet immedjatament minn Emil 
Boc, il-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkonsidra li t-tnedija ta’ proċedimenti skont l-Artikolu 7 TUE mhix 
ġustifikata fis-sitwazzjoni attwali. Huwa f’idejn il-Parlament Ewropew li jiddetermina jekk 
tkunx ta’ siwi Riżoluzzjoni li tħeġġeġ lir-Rumanija biex tieħu l-passi neċessarji biex tieħu 
inkonsiderazzjoni r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tan-NU għad-Drittijiet tat-Tfal.


