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Temats: Lūgumraksts Nr. 1109/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Simone 
Eiler un kam pievienots viens paraksts, par ES atbalstu Itālijas NVO „Amici 
dei Bambini”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apšauba atbalstu, ko Itālijas NVO „Amici dei Bambini” saņem no ES 
projektiem, kuri paredzēti bāreņu un pamestu bērnu nodošanai starptautiskajā adopcijā. Šai 
saistībā lūgumraksta iesniedzēja norāda uz reportāžām plašsaziņas līdzekļos par šīs NVO 
centieniem pārliecināt Rumānijas varas iestādes atkārtoti ieviest pārrobežu adopciju, un viņa 
apgalvo, ka „Amici dei Bambini” faktiski darbojas kā adopcijas aģentūra. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu noskaidrot, uz kāda pamata Komisija izmanto nodokļu 
maksātāju naudu, lai sniegtu atbalstu „Amici dei Bambini”, jo viņa šaubās, vai aģentūra 
darbojas, pilnībā ievērojot ANO Konvenciju par bērnu tiesībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

Lūgumraksts

Itālijas asociācija „Amici dei Bambini” ir saņēmusi Savienības līdzfinansējumu dažiem 
projektiem, kas saistīti ar bērnu aizsardzību. Divi lūgumraksta iesniedzēji, Vācijas 
valstspiederīgie, šķiet, sūdzas par to, ka asociācija ir saņēmusi līdzfinansējumu, kaut gan šī 
asociācija nodarbojas arī ar starptautiskām adopcijas lietām Itālijā un ir vairākkārt publiski 
apgalvojusi, ka Rumānijā būtu jāatļauj starptautiskā adopcija. Tā ir de facto atcelta Rumānijā 
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ar Likumu Nr. 273/2004 par starpvalstu adopciju.

Norādījuši uz virkni projektiem, ko īstenojusi asociācija „Amici dei Bambini” un ko 
līdzfinansējusi Komisija, lūgumraksta iesniedzēji secina, ka asociācijas „Amici dei Bambini” 
darba gaita „ir nepārprotami pretrunā konvencijām par bērnu tiesībām un ES oficiālajai 
nostājai”, un tādēļ lūdz sniegt skaidrojumu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Lūgumraksta iesniedzēji izvirza divus dažādus jautājumus: par Savienības nostāju attiecībā uz 
situāciju ar starpvalstu adopciju Rumānijā un par iespēju Komisijai līdzfinansēt projektus, ko 
īsteno asociācija „Amici dei Bambini”.

Pirmais jautājums netiek reglamentēts ES līmenī, un tādēļ tas paliek dalībvalstu kompetencē.

Komisijai ir zināms, ka Rumānijai ir unikāla nostāja ES, jo tā ir vienīgā dalībvalsts, kas de 
facto ar Likumu Nr. 273/2004 ir atcēlusi starpvalstu adopciju, ļaujot adoptēt bērnu tikai 
vecvecākiem, kuri dzīvo ārzemēs. Ar Likumu Nr. 49/2009 šī iespēja tika paplašināta līdz 
3 pakāpes radiniekiem (tantēm, onkuļiem). Par šādu politikas izvēli ir vienīgi atbildīga 
Rumānijas valdība.
Tomēr, kā tika norādīts Eiropas Parlamenta Plenārajā asamblejā 2011. gada 17. janvārī, 
Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt situācijas attīstību Rumānijā.

Attiecībā uz otro jautājumu ir jāuzsver, ka asociācijai „Amici dei Bambini” saskaņā ar 
1993. gada Hāgas konvenciju par starpvalstu adopciju ir piešķirts „oficiāli atzītas institūcijas” 
statuss un ka Itālijas Centrālā iestāde, kas izveidota saskaņā ar šo konvenciju, ir gandrīz 
pilnībā deleģējusi tādām akreditētām asociācijām kā „Amici dei Bambini” atbildību par 
starpniecību un attiecībām ar ārvalstīm un darbībām ārvalstīs, kas saistītas ar Itālijas pāru 
adopciju.

Lai iegūtu „oficiāli atzītas institūcijas” statusu, 1993. gada Hāgas konvencija paredz, ka šī 
institūcija nodarbojas tikai ar bezpeļņas darbību, darbojas tādu personu vadībā un nodarbina 
tādas personas, kuras pēc savām ētiskajām īpašībām, izglītības vai pieredzes var veikt darbu 
starptautiskās adopcijas jomā un ir attiecīgās valsts kompetentu iestāžu uzraudzībā attiecībā 
uz to izveidi, darbību un finansiālo stāvokli (11. pants).

Nekas neliedz oficiāli atzītām institūcijām īstenot, papildus darbībām, kas attiecas uz 
1993. gada Hāgas konvencijas īstenošanu, arī projektus, kas saistīti ar bērnu labklājību un 
aizsardzību kopumā, uz ko norāda lūgumraksta iesniedzēji. Šāda prakse pat tiek veicināta 
starptautiskā līmenī.

Lūgumraksta iesniedzēju norādītais Savienības līdzfinansējums tika piešķirts asociācijai 
„Amici dei Bambini” saskaņā ar Finanšu regulā noteiktajiem noteikumiem un procedūrām.
Vairāki Komisijas dienesti bija iesaistīti šajā procesā, un līdzfinansējums tika piešķirts dažādu 
finanšu programmu ietvaros. Minētie projekti nav tieši saistīti ar starpvalstu adopciju, bet, 
piemēram, ar aprūpi audžuģimenē vai ģimenē.

Secinājums
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Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, Komisija nevar iejaukties par labu lūgumraksta 
iesniedzējai.


