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Pisna izjava o mednarodnih posvojitvah v Romuniji 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ob upoštevanju, da je spoštovanje temeljnih pravic eno od meril za pristop k Evropski uniji, 

B. ob upoštevanju, da Haška konvencija o mednarodnih posvojitvah, ki jo je ratificirala tudi 

Romunija, predvideva nujno potrebne previdnostne ukrepe pri boju proti trgovini z otroci in 

podpira koristi otrok, 

C. ob upoštevanju, da so romunski organi junija 2001 uvedli moratorij na mednarodne 

posvojitve, ki ga je 1. januarja 2005 nadomestil zakon o varstvu otrok, 

D. ob upoštevanju, da je imel ta moratorij retroaktiven učinek do 1. decembra 2000 in je tako 

nenadno prekinil obravnavo več tisoč vlog za posvojitev,   

E. ob upoštevanju, da so otroci, ki jih vloge zadevajo, že dolgo časa nazaj vzpostavili stike s 

svojimi bodočimi posvojiteljskimi družinami in da so se zaradi tega moratorija že drugič 

znašli v položaju zapuščenosti, 

F. ob upoštevanju, da Evropski parlament v odstavku 23 svoje Resolucije o pripravljenosti 

Romunije za pristop k Evropski uniji, ki je bila sprejeta 15. decembra 2005, 'poziva vlado 

Romunije, naj reši vloge za mednarodno posvojitev, ki so bile vložene med moratorijem 

junija 2001'.   

G. ob upoštevanju, da se vlada Romunije doslej na ta poziv še ni odzvala, 

1. poziva romunske organe, naj ustrezno upoštevajo mnenje Evropskega parlamenta in tako 

v korist otrok nemudoma začnejo s pregledom dokumentov, ki čakajo na obravnavo, ter 

po potrebi dovolijo mednarodne posvojitve; 

2. naroča svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje vladi 

Romunije, Svetu in Komisiji. 


