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Tárgy: Simone Eiler német állampolgár által benyújtott 1109/2010. számú, 1 aláírást 
tartalmazó petíció az olasz „Amici dei Bambini” nem kormányzati 
szervezetnek nyújtott közösségi támogatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója vitatja azt a támogatást, amelyet az olasz „Amici dei Bambini” nem 
kormányzati szervezet kap az Európai Uniótól olyan projektekhez, amelyek célja árva vagy 
elhagyott gyermekek nemzetközi örökbefogadása. A petíció benyújtója ebben az 
összefüggésben felhívja a figyelmet a média híradásaira az ilyen nem kormányzati 
szervezetek arra irányuló törekvéseiről, hogy a román hatóságokat rábírják, tegyék ismételten 
lehetővé az országok közötti örökbefogadást, és a petíció benyújtója szerint az „Amici dei 
Bambini” a valóságban egyfajta örökbefogadási ügynökségként működik. A petíció 
benyújtója ezért az Európai Parlamentet annak tisztázása kéri, hogy a Bizottság milyen alapon 
használja fel az adófizetők pénzét az „Amici dei Bambini” támogatására, továbbá a petíció 
benyújtója kétségbe vonja, hogy az „Amici dei Bambini” a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezményében foglalt rendelkezésekkel teljes összhangban végzi tevékenységét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

A petíció
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Az „Amici dei Bambini” olasz szervezet uniós társfinanszírozásban részesült bizonyos 
gyermekvédelmi vonatkozású projektekhez. A petíciót benyújtó két német állampolgár a jelek 
szerint azt kifogásolja, hogy az említett szervezet társfinanszírozásban részesül, jóllehet 
nemzetközi örökbefogadásokkal is foglalkozik Olaszországban, és nyilvánosan több 
alkalommal is kijelentette, hogy Romániának engedélyeznie kellene a nemzetközi 
örökbefogadásokat. Ezeket Romániában az országok közötti örökbefogadásokról szóló 
273/2004. sz. törvény törölte el a gyakorlatban.

Miután megemlítenek egy bizonyos számú projektet, amelyeket az „Amici dei Bambini” 
szervezet a Bizottság társfinanszírozásában valósít meg, a petíció benyújtói zárásképpen 
megjegyzik, hogy a szervezet törekvései „nyilvánvalóan ellentétesek a gyermek jogairól szóló 
egyezménnyel, valamint az EU hivatalos álláspontjával”, ezért az ügy tisztázását kérik.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A petíció benyújtói két külön kérdést vetnek fel: az egyik az országok közötti 
örökbefogadásokkal kapcsolatos romániai helyzetet érintő uniós álláspont, a másik pedig 
annak lehetősége, hogy a Bizottság társfinanszírozást nyújtson az „Amici dei Bambini” 
szervezet által megvalósított projektekhez.

Az első kérdést uniós szinten nem szabályozzák, ezért az továbbra is a tagállamok hatáskörét 
képezi.

A Bizottság tisztában van azzal, hogy Románia sajátos helyzetben van az EU-n belül, mivel 
az egyedüli tagállam, amely – a 273/2004. sz. törvényével – ténylegesen betiltotta az országok 
közötti örökbefogadásokat, és azt csak a gyermek külföldön élő nagyszülei számára 
engedélyezi. A 49/2009. sz. törvénnyel ezt a lehetőséget legfeljebb a harmadik fokú 
rokonságra is kiterjesztették (nagynénik, nagybácsik). Ez a politikai döntés a román kormány 
kizárólagos felelősségét képezi. 
Mindazonáltal az Európai Parlament 2011. január 17-i plenáris ülésén elhangzottakkal 
összhangban a Bizottság a továbbiakban is szoros figyelemmel kíséri majd a romániai helyzet 
alakulását.

A második kérdést illetően hangsúlyozni kell, hogy az „Amici dei Bambini” szervezet 
„akkreditált szervnek” minősül az országok közötti örökbefogadásokról szóló, 1993. évi 
Hágai Egyezmény értelmében, és az említett egyezmény alapján létrehozott olasz központi 
hatóság szinte teljes mértékben átruházta az akkreditált szervekre – amilyen például az 
„Amici dei Bambini” szervezet is – a közvetítés, az idegen országokkal történő 
kapcsolattartás, valamint az olasz párok által megvalósított örökbefogadásokhoz fűződő 
külföldi tevékenységek lebonyolításának feladatát.

Az „akkreditált szerv” státusz megszerzéséhez az 1993. évi Hágai Egyezmény előírja, hogy az 
adott szerv kizárólag nem profitorientált célkitűzéseket követhet, annak vezetőségét és 
személyzetét olyan egyének alkothatják, akiket etikai normáik és képzettségük vagy 
tapasztalatuk alkalmassá tesz arra, hogy az országok közötti örökbefogadások területén 
tevékenykedjenek, valamint hogy arra a felépítése, működése és a pénzügyi kérdések 
vonatkozásában egyaránt kiterjed az illetékes nemzeti hatóságok felügyeleti jogköre (11. 
cikk).
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Az akkreditált szerveket semmi nem gátolja abban, hogy az 1993. évi Hágai Egyezményhez 
kapcsolódó tevékenységek végrehajtásán kívül általában véve a gyermekek jólétéhez és 
védelméhez fűződő projekteket is megvalósítsanak, amelyekre például a petíció benyújtói is 
hivatkoznak. Ezt a gyakorlatot ráadásul ösztönzik nemzetközi szinten.

A petíció benyújtói által említett projektek uniós társfinanszírozását a költségvetési 
rendeletben megállapított szabályoknak és eljárásoknak megfelelően ítélték oda az „Amici dei 
Bambini” szervezet számára. A folyamatban a Bizottság különböző szolgálatai vettek részt, a 
társfinanszírozás odaítélésére pedig különféle pénzügyi programok keretében került sor. Az 
említett projektek nem közvetlenül az országokon belüli örökbefogadásokhoz, hanem inkább 
például a nevelőszülőknél való elhelyezéshez és a családi környezetben történő neveléshez 
kapcsolódnak.

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni a petíció benyújtóinak 
érdekében.


