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 MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1120/2009, ingediend door Marco Griffini (Italiaanse
nationaliteit), namens Amici dei Bambini, over het eerbiedigen door 
Roemenië van de internationale verdragen betreffende de rechten van het 
kind

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert de Roemeense adoptiewetgeving en is van mening dat die het VN-
Verdrag over de rechten van het kind en het Verdrag inzake de bescherming van kinderen en 
de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (ondertekend te Den Haag in 
1993) niet zou respecteren. Indiener stelt dat de Roemeense wet interlandelijke adoptie alleen 
toestaat als er sprake is van familie tot aan de derde graad die woonachtig is in het buitenland. 
Indiener is van mening dat er geen rekening wordt gehouden met het belang van de 
minderjarigen. Indiener verzoekt het Europees Parlement, alle maatregelen te nemen die 
nodig zijn om de Roemeense autoriteiten ertoe te bewegen om interlandelijke adoptie te 
erkennen als een legitiem en noodzakelijk instrument om ervoor te zorgen dat de in de steek
gelaten kinderen die niet geadopteerd konden worden in Roemenië, een gezin krijgen. 
Indiener verzoekt tevens om, in overeenstemming met artikel 7 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie, de procedure in gang te zetten om Roemenië te schorsen, wegens 
schending van de rechten van minderjarigen zonder gezin.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

De Commissie is op de hoogte van de situatie die indiener beschrijft.
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Roemenië heeft een unieke positie in de EU, omdat het de enige lidstaat is die interlandelijke 
adopties feitelijk heeft afgeschaft middels wet nr. 274/2004, door deze alleen toe te staan voor 
grootouders van het kind die in het buitenland woonachtig zijn. Met wet nr. 49/2009 is deze 
mogelijkheid uitgebreid tot familie tot aan de derde graad (tantes, ooms).
Deze beleidskeuze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Roemeense 
regering. Deze strikte maatregel dient te worden gezien tegen de achtergrond van de 
onrechtmatige praktijken die in het verleden bij interlandelijke adoptie in dit land hebben 
plaatsgevonden.

Nu de huidige wet al vijf jaar van kracht is, moet Roemenië toch in staat zijn zijn standpunt 
ten aanzien van interlandelijke adoptie op basis van een grondige empirische analyse te 
heroverwegen, in elk geval voor bepaalde groepen kinderen die vanwege hun leeftijd, 
gezondheidstoestand en etnische afstamming niet in Roemenië kunnen worden geadopteerd.
Al in oktober 2009 heeft het Roemeense Bureau voor Adopties (ORA) de regering een 
memorandum gestuurd over het hervatten van internationale adopties in gevallen waarin 
binnenlandse adoptie herhaaldelijk mislukt. Dit voorstel is door Emil Broc, de toenmalige 
minister-president, onmiddellijk afgewezen. 

Conclusie

De Commissie acht het starten van de procedure overeenkomstig artikel 7 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie in de huidige situatie niet gerechtvaardigd. Het is aan het 
Europees Parlement om te bepalen of een resolutie waarin Roemenië wordt aangezet de 
nodige stappen te ondernemen om de aanbevelingen van de VN-commissie voor de rechten 
van het kind in acht te nemen, nut heeft.


