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Комисия по петиции

3.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1109/2010 1109/2010, внесена от Simone Eiler, с германско 
гражданство, подкрепена от 1 подпис, относно европейската помощ за 
италианската неправителствена организация „Amici dei Bambini“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията поставя под въпрос помощта, която италианската 
неправителствена организация (НПО) „Amici dei Bambini“ получава от ЕС за проекти, 
които целят международно осиновяване на деца сираци или изоставени деца.
Вносителката на петицията се позовава в тази връзка на медийни репортажи за 
усилията на тази НПО да убеди румънските органи да възобновят международните 
осиновявания, като твърди, че „Amici dei Bambini“ всъщност работи като агенция за 
осиновявания. Поради това вносителката на петицията призовава Европейския 
парламент да обясни поради каква причина Европейската комисия използва парите на 
данъкоплатците, за да оказва помощ на „Amici dei Bambini“, за която тя се съмнява, че 
действа в пълно съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на 
детето.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 март 2011 г.

Петицията

Италианската асоциация „Amici dei Bambini” е получила съфинансиране от Съюза за 
някои проекти, свързани със защитата на деца. Изглежда, че двамата вносители на 
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петицията, германски граждани, се оплакват от факта, че асоциацията е получила 
съфинансиране, въпреки че тази асоциация се занимава и с международни 
осиновявания в Италия и в редица случаи публично е заявявала, че Румъния следва да 
разреши международни осиновявания. Те де факто са забранени в Румъния със закон № 
273/2004 за международните осиновявания.

След като споменават редица проекти, осъществени от асоциацията „Amici dei 
Bambini“ и съфинансирани от Комисията, вносителите на петицията правят 
заключението, че дневният ред на асоциацията „Amici dei Bambini“ „очевидно е в 
разрез с Конвенцията за правата на детето и официалната позицията на ЕС“ и 
следователно искат разяснения.

Коментари на Комисията относно петицията

Вносителите на петицията повдигат два различни въпроса: позицията на Съюза по 
отношение на положението с международното осиновяване в Румъния и възможността 
Комисията да съфинансира проекти, осъществявани от асоциацията „Amici dei 
Bambini“.

Първият въпрос не е регламентиран на европейско равнище и следователно остава от 
компетентността на държавите-членки.

Комисията съзнава, че Румъния заема особено място в ЕС, тъй като е единствената 
държава-членка, която със закон № 273/2004 де факто е забранила международното 
осиновяване, като разрешава международно осиновяване единствено от дядото и бабата 
на детето, които живеят в чужбина. Със закон № 49/2009 тази възможност е разширена 
до роднини до трета степен (лели, чичовци). Изборът на тази политика е отговорност 
единствено на румънското правителство.
Въпреки това, както е заявено на пленарното заседание на Европейския парламент на 
17 януари 2011 г., Комисията ще продължи да следи с голяма внимание развитието на 
положението в Румъния.

По втория въпрос трябва да се подчертае, че асоциацията „Amici dei Bambini“ има 
статут на „акредитирана организация“ съгласно Хагската конвенция от 1993 г. за 
международни осиновявания, както и че централните италиански органи, установени 
според тази Конвенция, почти изцяло са делегирали на акредитирани организации като 
„Amici dei Bambini“ отговорността за посредничество и за връзки с чужди държави и 
дейности в чужбина за осиновяване от страна италиански двойки.

За получаването на статут на „акредитирана организация“ Хагската конвенция от 
1993 г .  изисква организацията да преследва единствено идеални цели, да бъде 
ръководена от и в нея да работят лица, притежаващи морални качества, подготовка и 
опит за работа в областта на международното осиновяване и да подлежи на контрол от 
страна на компетентните органи на тази държава по отношение на своя състав, дейност 
и финансово положение (член 11).

Нищо не възпрепятства акредитираната организация да извършва също така и проекти, 
освен дейностите, свързани с приложението на Хагската конвенция от 1993 г., свързани 



CM\859694BG.doc 3/3 PE460.735v01-00

BG

като цяло с благоденствието и защитата на децата, като проектите, споменати от 
вносителя на петицията. Тази практика дори се насърчава на международно равнище.

Съфинансирането от Съюза на споменатите от вносителя на петицията проекти е 
предоставено на асоциацията „Amici dei Bambini“ съгласно правилата и процедурите, 
установени във Финансовия регламент. Участвали са различни служби на Комисията и 
съфинансирането е било предоставено по различни финансови програми. Споменатите 
проекти не са пряко свързани с международното осиновяване, а например с 
настаняването в приемни семейства и грижа в рамките на семейството.

Заключение

Въз основа на гореспоменатите елементи, Комисията не може да се намеси в полза на 
вносителя на петицията.


