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Betreft: Verzoekschrift 1109/2010, ingediend door Simone Eiler (Duitse nationaliteit) en 
gesteund door één medeondertekenaar, over EU-steun aan de Italiaanse ngo 
"Amici dei Bambini"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster zet vraagtekens bij de steun die de Italiaanse ngo "Amici dei Bambini" van de EU 
ontvangt voor projecten die onder meer de internationale adoptie van ouderloze of in de steek 
gelaten kinderen tot doel hebben. Indienster verwijst in dat verband naar mediarapportages over 
pogingen van deze NGO om de Roemeense autoriteiten te bewegen grensoverschrijdende 
adopties opnieuw mogelijk te maken, en zij stelt dat "Amici dei Bambini" in feite actief is als een 
soort adoptiebureau. Indienster verzoekt daarom het Europees Parlement om duidelijk te maken 
op welke grondslag de Commissie geld van de belastingbetalers gebruikt ter ondersteuning van 
"Amici dei Bambini", waarvan zij zich afvraagt of deze volledig in overeenstemming handelt 
met de bepalingen in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011.

Het verzoekschrift

De Italiaanse organisatie "Amici dei Bambini" heeft EU-cofinanciering ontvangen voor enkele 
projecten die verband houden met bescherming van kinderen. Beide indieners, Duitse 
staatsburgers, lijken te klagen over het feit dat de organisatie cofinanciering heeft ontvangen, ook 
al houdt deze organisatie zich ook bezig met internationale adopties in Italië en heeft zij in het 
openbaar herhaaldelijk beweerd dat Roemenië internationale adopties moet toestaan. Deze zijn 
in Roemenië de facto afgeschaft middels wet nr. 273/2004 betreffende interlandelijke adopties.
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Na een bepaald aantal projecten te hebben genoemd die worden uitgevoerd door de organisatie 
"Amici dei Bambini" en die worden gecofinancierd door de Commissie, concluderen indieners 
dat de agenda van de organisatie "Amici dei Bambini" "duidelijk in strijd is met de Verdragen 
inzake de rechten van het kind en met het officiële standpunt van de EU" en vragen derhalve om 
opheldering.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Indieners brengen twee verschillende kwesties naar voren: het standpunt van de Unie betreffende 
de situatie van interlandelijke adopties in Roemenië en de gelegenheid voor de Commissie om de 
door de organisatie "Amici dei Bambini" uitgevoerde projecten te cofinancieren.

De eerste kwestie wordt niet gereguleerd op EU-niveau en blijft derhalve een bevoegdheid van 
lidstaten.

De Commissie is zich ervan bewust dat Roemenië een unieke positie in de EU heeft, omdat het 
de enige lidstaat is die interlandelijke adopties de facto heeft afgeschaft middels wet nr. 
274/2004, door deze alleen toe te staan voor grootouders van het kind die in het buitenland 
woonachtig zijn. Met wet nr. 49/2009 is deze mogelijkheid uitgebreid tot familie tot aan de derde 
graad (tantes, ooms). Deze beleidskeuze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
Roemeense regering. 

Desondanks zal de Commissie, zoals medegedeeld in de plenaire vergadering van het Europees 
Parlement op 17 januari 2011, de ontwikkeling van de situatie in Roemenië op de voet blijven 
volgen.

Wat de tweede kwestie betreft moet worden benadrukt dat de organisatie "Amici dei Bambini" 
de status heeft van "vergunninghoudende instelling" krachtens het Haags Adoptieverdrag van 
1993 inzake interlandelijke adoptie en dat de onder dit verdrag opgerichte Italiaanse centrale 
autoriteit de verantwoordelijkheid voor bemiddeling en voor relaties met het buitenland en 
activiteiten in het buitenland ten behoeve van adoptie door Italiaanse echtparen, bijna volledig 
heeft gedelegeerd aan de vergunninghoudende instellingen zoals de organisatie "Amici dei 
Bambini".

Om de status van "vergunninghoudende instelling" te verwerven, vereist het Haags 
Adoptieverdrag van 1993 dat deze instelling uitsluitend doelstellingen zonder winstoogmerk 
dient na te streven, dient te zijn voorzien van bestuurders en medewerkers die op grond van hun 
onkreukbaarheid en hun opleiding of ervaring bekwaam zijn om werkzaamheden te verrichten 
op het gebied van de interlandelijke adoptie en wat hun samenstelling, functioneren en financiële 
situatie betreft, onderworpen dient te zijn aan het toezicht van bevoegde nationale autoriteiten 
(artikel 11).

Niets belet de vergunninghoudende instellingen om naast activiteiten die verband houden met de 
uitvoering van het Haags Adoptieverdrag van 1993, ook projecten uit te voeren die verband 
houden met het welzijn en de bescherming van kinderen in het algemeen, zoals de door indieners 
genoemde projecten. Deze praktijk wordt op internationaal niveau zelfs aangemoedigd.

De EU-cofinanciering van de door indiener genoemde projecten is aan de organisatie "Amici dei 
Bambini" toegekend in overeenstemming met de in het Financieel Reglement vastgelegde regels 
en procedures. Verschillende diensten van de Commissie zijn hierbij betrokken geweest en 
cofinanciering is toegekend onder verschillende financieringsprogramma’s. De genoemde 
projecten houden niet rechtstreeks verband met interlandelijke adoptie, maar bijvoorbeeld met 
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kortdurende en langdurende pleegzorg.

Conclusie

Gezien het bovengenoemde kan de Commissie niet in het belang van indiener optreden.


