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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1109/2010, imressqa minn Simone Eiler, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, flimkien ma’ firma oħra, dwar l-għajnuna pprovduta mill-UE 
lill-organizzazzjoni mhux governattiva Taljana ‘Amici dei Bambini’

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tqanqal dubji dwar l-għajnuna li l-organizzazzjoni mhux governattiva Taljana 
‘Amici dei Bambini’ qed tirċievi mill-UE għal proġetti mmirati għall-adozzjoni 
internazzjonali ta’ tfal abbandunati jew orfni. F’dan il-kuntest, il-petizzjonanta tirreferi għal 
rapporti mill-midja dwar sforzi ta’ dik l-organizzazzjoni mhux governattiva biex tipperswadi 
lill-awtoritajiet Rumeni biex jerġgħu jintroduċu l-adozzjonijiet transkonfinali u ssostni li l-
‘Amici dei Bambini’ fil-fatt qed joperaw bħala speċi ta’ aġenzija tal-adozzjoni. Għalhekk, il-
petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jikkjarifika fuq liema bażi l-Kummissjoni 
tuża l-flus ta’ min iħallas it-taxxi biex tgħin lill-‘Amici dei Bambini’, li fir-rigward tagħhom 
hi qiegħda tiddubita jekk humiex qed jaġixxu f’konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjoni

L-assoċjazzjoni Taljana “Amici dei Bambini” irċeviet kofinanzjament mill-Unjoni għal xi 
proġetti relatati mal-protezzjoni tat-tfal. Iż-żewġ petizzjonanti, ċittadini Ġermaniżi, jidhru li 
qed jilmentaw dwar il-fatt li l-assoċjazzjoni ġiet kofinanzjata anki jekk din l-assoċjazzjoni 
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timmaniġġja wkoll l-adozzjonijiet internazzjonali fl-Italja u affermat pubblikament, f’diversi 
okkażjonijiet, li r-Rumanija għandha tippermetti l-adozzjonijiet internazzjonali. Dawn fil-fatt 
tneħħew fir-Rumanija permezz tal-Liġi nru 273/2004 dwar l-adozzjonijiet bejn il-pajjiżi.

Wara li semmew numru ta’ proġetti mwettqa mill-assoċjazzjoni “Amici dei Bambini” u 
kkofinanzjati mill-Kummissjoni, il-petizzjonanti jikkonkludu li l-aġenda tal-assoċjazzjoni 
“Amici dei Bambini” “evidentement tmur kontra l-Konvenzjonijiet dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
u l-pożizzjoni uffiċjali tal-UE” u, għaldaqstant, jitolbu kjarifika.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-petizzjonanti jqajmu żewġ kwistjonijiet differenti: il-pożizzjoni tal-Unjoni rigward is-
sitwazzjoni tal-adozzjonijiet bejn il-pajjiżi fir-Rumanija u l-opportunità għall-Kummissjoni li 
tikkofinanzja l-proġetti mwettqa mill-assoċjazzjoni “Amici dei Bambini”.

L-ewwel kwistjoni mhijiex irregolata fil-livell tal-UE u, għaldaqstant, tibqa’ kompetenza tal-
Istati Membri.

Il-Kummissjoni hija konxja li r-Rumanija għandha pożizzjoni unika fl-UE, minħabba li hija l-
uniku Stat Membru li fil-fatt abolixxa, permezz tal-Liġi nru 273/2004, l-adozzjonijiet bejn il-
pajjiżi, u li jippermettihom biss jekk isiru min-nanniet li jgħixu barra mill-pajjiż. Permezz tal-
Liġi nru 49/2009 din il-possibilità ġiet estiża għall-qraba sat-tielet grad (iz-zijiet). Din l-għażla 
politika hija r-responsabilità tal-gvern Rumen biss. 
Madankollu, kif iddikjarat fl-Assemblea Plenarja tal-Parlament Ewropew fis-17 ta’ Jannar 
2011, il-Kummissjoni se tkompli ssegwi mill-qrib l-iżvilupp tas-sitwazzjoni fir-Rumanija.

Rigward it-tieni kwistjoni, għandu jiġi enfasizzat li l-assoċjazzjoni “Amici dei Bambini” 
għandha l-istejtus ta’ “korp akkreditat” skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1993 dwar l-
adozzjoni bejn il-pajjiżi u li l-Awtorità Ċentrali Taljana stabbilita skont din il-Konvenzjoni 
ddelegat kważi għalkollox lill-korpi akkreditati bħall-assoċjazzjoni “Amici dei Bambini” ir-
responsabilità għall-intermedjazzjoni u għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi barranin u l-attivitajiet 
għall-adozzjoni li jsiru barra mill-pajjiż minn koppji Taljani.

Sabiex jinkiseb l-istejtus ta’ “korp akkreditat”, il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1993 titlob li dan il-
korp għandu jsegwi biss objettivi li ma jħallux qligħ, ikun immaniġġjat u jkollu persunal 
ikkwalifikat skont l-istandards etiċi tiegħu u b’taħriġ jew esperjenza biex jaħdem fil-qasam 
tal-adozzjoni bejn il-pajjiżi u jkun soġġett għal sorveljanza mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti fir-rigward tal-kompożizzjoni, l-operat u l-kwistjonijiet finanzjarji tiegħu 
(Artikolu 11).

Xejn ma jipprevieni l-korpi akkreditati milli jwettqu wkoll, minbarra l-attivitajiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1993, proġetti relatati mal-benesseri u l-
protezzjoni tat-tfal inġenerali, bħal dawk imsemmija mill-petizzjonanti. Din il-prattika 
saħansitra tiġi mħeġġa fil-livell internazzjonali.

Il-kofinanzjament tal-Unjoni tal-proġetti msemmija mill-petizzjonanta ngħata lill-
assoċjazzjoni “Amici dei Bambini” skont ir-regoli u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju. Kienu involuti servizzi differenti tal-Kummissjoni u l-kofinanzjament ngħata 
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skont programmi finanzjarji differenti. Il-proġetti msemmija mhumiex direttament marbutin 
mal-adozzjoni bejn il-pajjiżi iżda pereżempju mat-tqegħid ta’ minuri ma’ familja tar-rispett u 
t-trobbija f’ambjent ta’ familja.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tintervieni favur il-petizzjonanti.


