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Komisja Petycji

19.2.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1120/2009, którą złożył Marco Griffini (Włochy) w imieniu Amici dei 
Bambini, w sprawie przestrzegania przez Rumunię międzynarodowych 
konwencji dotyczących praw dziecka

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje rumuńskie prawo regulujące adopcje i uważa, że jest ono 
niezgodne z Konwencją o prawach dziecka ONZ i Konwencją o ochronie dzieci i współpracy 
w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (podpisaną w Hadze w 1993 r.). Stwierdza 
on, że ustawodawstwo krajowe zezwala na adopcję zagraniczną tylko w przypadku krewnych 
do trzeciego stopnia pokrewieństwa zamieszkujących w innym państwie. Składający petycję 
uważa, że w ten sposób nie bierze się pod uwagę interesu małoletnich. Zwraca się 
on do Parlamentu Europejskiego o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu 
dopilnowania, by władze rumuńskie uznały adopcję zagraniczną za legalną i potrzebną drogę 
znajdowania rodzin dla porzuconych dzieci, które nie mogą być adoptowane w Rumunii. 
Składający petycję domaga się też wszczęcia przeciwko Rumunii postępowania w sprawie 
zawieszenia członkostwa zgodnie z art. 7 traktatu UE w związku z naruszeniem praw 
małoletnich niemających rodzin.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Komisja jest świadoma sytuacji opisanej przez składającego petycję.
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Rumunia ma wyjątkową pozycję w UE, ponieważ jest to jedyne państwo członkowskie, które, 
na mocy ustawy nr 273/2004, zniosło de facto adopcje zagraniczne, zezwalając na nie jedynie 
w przypadku mieszkających za granicą dziadków dziecka. Na mocy ustawy nr 49/2009 
możliwość tę poszerzono o krewnych do trzeciego stopnia (ciotki, wujowie).
Ten wybór polityczny leży w wyłącznej gestii rządu rumuńskiego. Ów rygorystyczny środek 
należy postrzegać w kontekście uprzednich nadużyć w związku z adopcjami zagranicznymi
w tym kraju.

Po 5 latach wdrażania obecnej ustawy wydaje się, że Rumunia powinna być w stanie 
ponownie rozważyć swoje stanowisko w sprawie adopcji zagranicznych w oparciu o dogłębną 
i bazująca na dowodach analizę, przynajmniej w odniesieniu do pewnych kategorii dzieci, 
które ze względu na swój wiek, stan zdrowia i pochodzenie etniczne nie mogą być 
adoptowane w Rumunii.
Już w październiku 2009 roku Rumuński Urząd Adopcyjny (RUA) przesłał do rządu
memorandum w sprawie wznowienia adopcji zagranicznych w przypadkach, w których 
adopcja krajowa wielokrotnie nie dochodzi do skutku. Wniosek ten jednak natychmiast 
odrzucił Emil Boc, ówczesny premier.

Wniosek

Komisja uważa, że w obecnej sytuacji zainicjowanie postępowania na mocy art. 7 TUE nie 
jest uzasadnione. To do Parlamentu Europejskiego należy stwierdzenie, czy pożyteczne 
byłoby przyjęcie rezolucji nakłaniającej Rumunię do poczynienia kroków w celu 
uwzględnienia zaleceń Komitetu Praw Dziecka ONZ.


