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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1109/2010 dėl ES pagalbos Italijos NVO „Amici dei Bambini“, 
kurią pateikė Vokietijos pilietė Simone Eiler, su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai kilo abejonių dėl Italijos NVO „Amici dei Bambini“ skiriamos ES 
pagalbos, kuri skiriama projektams, susijusiems su našlaičių arba paliktų vaikų įvaikinimu 
tarptautiniu mastu. Peticijos pateikėja nurodo žiniasklaidos pranešimus apie minėtos NVO 
pastangas įtikinti Rumunijos institucijas vėl leisti įvaikinti vaikus užsienio šalyse ir teigia, kad 
„Amici dei Bambini“ faktiškai veikia kaip įvaikinimo agentūra. Todėl peticijos pateikėja 
prašo Europos Parlamento paaiškinti, kuo remdamasi Komisija naudoja mokesčių mokėtojų 
pinigus teikdama pagalbą „Amici dei Bambini“; peticijos pateikėja abejoja, ar minėta 
organizacija visapusiškai laikosi JT Vaiko teisių konvencijos nuostatų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

„Peticija

Europos Sąjunga bendrai finansavo keletą Italijos asociacijos „Amici dei Bambini“ projektų, 
susijusių su vaikų apsauga. Šie du peticijos pateikėjai, Vokietijos piliečiai, regis, skundžiasi 
tuo, kad asociacija gavo bendrą finansavimą, nors ji užsiima ir tarptautiniu įvaikinimu Italijoje 
bei įvairiomis progomis viešai teigė, kad Rumunija turėtų leisti tarptautinį įvaikinimą. Šis 
įvaikinimas Rumunijoje de facto panaikintas Tarptautinio įvaikinimo įstatymu Nr. 273/2004.
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Išvardiję tam tikrą asociacijos „Amici dei Bambini“ įgyvendintų ir Komisijos bendrai 
finansuotų projektų skaičių, peticijos pateikėjai daro išvadą, kad asociacijos „Amici dei 
Bambini“ darbotvarkė „aiškiai prieštarauja Vaiko teisių konvencijoms ir oficialiai ES 
pozicijai“, todėl peticijos pateikėjai prašo paaiškinimo.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Peticijos pateikėjai kelia dvi skirtingas problemas – dėl Europos Sąjungos pozicijos 
tarptautinio įvaikinimo Rumunijoje klausimu ir galimybės Komisijai bendrai finansuoti 
asociacijos „Amici dei Bambini“ įgyvendinamus projektus.

Pirmasis klausimas ES lygmeniu nereglamentuojamas, todėl priklauso valstybių narių 
kompetencijai.

Komisijai žinoma, kad Rumunijos padėtis ES unikali – tai vienintelė valstybė narė, kuri 
Įstatymu Nr. 273/2004 de facto panaikino tarptautinį įvaikinimą, leisdama jį tik užsienyje 
gyvenantiems vaiko seneliams. Įstatymu Nr. 49/2009 tokia galimybė išplėsta iki 3-iojo 
laipsnio giminaičių (tetų, dėdžių). Toks politikos pasirinkimas yra išskirtinai Rumunijos 
vyriausybės atsakomybė. 
Vis dėlto, kaip skelbta 2011 m. sausio 17 d. Europos Parlamento plenariniame posėdyje, 
Komisija ir toliau atidžiai stebės padėties Rumunijoje pokyčius.

Antruoju klausimu reikia pabrėžti, kad asociacija „Amici dei Bambini“ pagal 1993 m. Hagos 
konvenciją dėl tarptautinio įvaikinimo turi akredituotos įstaigos statusą ir kad pagal šią 
konvenciją įsteigta Italijos centrinė valdžios institucija atsakomybę už tarpininkavimą ir 
ryšius su užsienio šalimis bei veikla užsienyje, kai Italijos poros nori įsivaikinti vaikus, beveik 
visiškai perdavė akredituotoms įstaigoms, tokioms kaip asociacija „Amici dei Bambini“.

Norint gauti akredituotos įstaigos statusą, pagal 1993 m. Hagos konvenciją reikia, kad tokia 
įstaiga siektų tik ne pelno tikslų, jai vadovautų ir joje dirbtų etikos standartų besilaikantys, 
pagal išsilavinimą ar darbo patirtį tarptautinio įvaikinimo srityje reikiamą kvalifikaciją 
turintys asmenys, o įstaigos sudėtį, veiklą ir finansinius klausimus turi prižiūrėti 
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos (11 straipsnis).

Be su 1993 m. Hagos konvencija susijusios veiklos, akredituotoms įstaigoms nedraudžiama 
įgyvendinti ir apskritai su vaikų gerove bei apsauga susijusius projektus, pvz., tokius, kuriuos 
mini peticijos pateikėjai. Tokia praktika netgi skatinama tarptautiniu lygmeniu.

Bendras Europos Sąjungos finansavimas peticijos pateikėjų nurodytiems projektams 
įgyvendinti asociacijai „Amici dei Bambini“ suteiktas laikantis Finansiniame reglamente 
nustatytų taisyklių ir procedūrų. Teikiant bendrą finansavimą dalyvavo įvairios Komisijos 
tarnybos, ir finansavimas suteiktas pagal skirtingas finansų programas. Išvardyti projektai 
nėra tiesiogiai susiję su tarptautiniu įvaikinimu, tačiau, pvz., skirti globėjų priežiūrai ir 
priežiūrai šeimose finansuoti.

Išvada

Remdamasi tuo, kas išdėstyta, Komisija negali imtis veiksmų palaikydama peticijos 
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pateikėją.“


