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Dotyczy:

1.

Petycji 1109/2010, którą złożyła Simone Eiler (Niemcy) z jednym podpisem,
w sprawie pomocy UE na rzecz włoskiej organizacji pozarządowej „Amici
dei Bambini”

Streszczenie petycji

Składająca petycję, kwestionuje pomoc, którą włoska organizacja pozarządowa „Amici dei
Bambini” otrzymuje od UE w celu realizacji projektów dotyczących międzynarodowej
adopcji osieroconych lub porzuconych dzieci. Składająca petycję odnosi się w tej sprawie do
relacji mediów dotyczących starań podejmowanych przez przedmiotową organizację
pozarządową, aby przekonać władze rumuńskie do przywrócenia transgranicznych adopcji,
stwierdzając przy tym, że organizacja „Amici dei Bambini” w zasadzie działa jako pewnego
rodzaju agencja adopcyjna. W związku z powyższym składająca petycję wzywa Parlament
Europejski do wyjaśnienia, na jakiej podstawie Komisja przeznacza pieniądze podatników na
pomoc na rzecz organizacji „Amici dei Bambini”, która jej zdaniem prawdopodobnie nie
działa w pełnej zgodności z postanowieniami przyjętej przez ONZ Konwencji o prawach
dziecka.
2.

Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji,
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
3.

Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

Petycja
Włoskie stowarzyszenie „Amici dei Bambini” uzyskało dofinansowanie niektórych
przedsięwzięć związanych z ochroną dzieci. Dwoje obywateli Niemiec składających petycję
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prawdopodobnie wyraża niezadowolenie z powodu uzyskania dofinansowania przez
przedmiotowe stowarzyszenie, mimo że zajmuje się ono również międzynarodowymi
adopcjami we Włoszech i oświadczało publicznie przy różnych okazjach, że Rumunia
powinna zezwolić na międzynarodowe adopcje. Adopcje te zostały de facto zniesione ustawą
nr 273/2004 o adopcjach międzynarodowych.
Po wyliczeniu określonej liczby przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenie „Amici
dei Bambini” i współfinansowanych przez Komisję składający petycję dochodzą do wniosku,
że program stowarzyszenia „Amici dei Bambini” jest wyraźnie sprzeczny z konwencjami
dotyczącymi praw dziecka i oficjalnym stanowiskiem UE, i w związku z tym proszą o
wyjaśnienia.
Uwagi Komisji dotyczące petycji
Składający petycję poruszają dwie różne kwestie: stanowiska Unii w sprawie sytuacji
międzynarodowych adopcji w Rumunii oraz możliwości współfinansowania przez Komisję
przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenie „Amici dei Bambini”.
Pierwsza kwestia nie jest regulowana na szczeblu unijnym, więc wchodzi w zakres
kompetencji państw członkowskich.
Komisja zdaje sobie sprawę, że Rumunia jest wyjątkiem w UE, ponieważ jest jedynym
państwem członkowskim, które de facto zniosło adopcje międzynarodowe w drodze ustawy
nr 273/2004, która dopuszcza oddanie dziecka do adopcji tylko dziadkom mieszkającym za
granicą. Na mocy ustawy nr 49/2009 możliwość ta dotyczy także krewnych trzeciego stopnia
(ciotek, wujów). Za ten wybór polityczny odpowiada wyłącznie rząd rumuński.
Niemniej jednak jak zaznaczono na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego dnia
17 stycznia 2011 r., Komisja nadal będzie bacznie obserwować rozwój sytuacji w Rumunii.
Co się tyczy drugiej kwestii, należy podkreślić, że stowarzyszenie „Amici dei Bambini” ma
status „instytucji akredytowanej” w rozumieniu haskiej Konwencji o ochronie dzieci i
współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego oraz że włoski organ centralny
powołany zgodnie z przedmiotową konwencją praktycznie całkowicie przekazał instytucjom
akredytowanym takim jak „Amici dei Bambini” odpowiedzialność za pośrednictwo i stosunki
z innymi państwami oraz za działania podejmowane za granicą przez włoskie pary starające
się o adopcję.
Zgodnie z konwencją haską z 1993 r. aby uzyskać status „instytucji akredytowanej”, dana
instytucja może prowadzić tylko i wyłącznie działalność nienastawioną na zysk; powinna być
zarządzana i obsługiwana przez osoby zatrudnione w oparciu o normy etyczne lub
doświadczenie w zakresie międzynarodowej adopcji oraz nadzorowana przez właściwe
władze krajowe pod kątem struktury, działalności i spraw finansowych (art. 11).
Oprócz działań związanych z wdrożeniem konwencji haskiej z 1993 r. instytucje
akredytowane mogą także realizować przedsięwzięcia dla dobra i ogólnej ochrony dzieci, tak
jak w przypadkach przywołanych przez składających petycję. Zachęca się nawet do takich
praktyk na szczeblu międzynarodowym.
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Unia współfinansuje przedsięwzięcia stowarzyszenia „Amici dei Bambini” wymienione przez
składających petycję zgodnie z przepisami i procedurami przewidzianymi w rozporządzeniu
finansowym. W sprawę zaangażowane były różne służby Komisji, a współfinansowanie
przyznano w ramach różnych programów finansowych. Wspomniane przedsięwzięcia są nie
tylko bezpośrednio związane z międzynarodową adopcją, lecz także np. z opieką zastępczą i
rodzinnymi formami opieki.
Wniosek
W świetle powyższych informacji Komisja nie może podjąć interwencji na rzecz składającej
petycję.
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