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 PROIECT  DE  OPINIE 

asupra   Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor  

E 36/2012 – Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării 
traficului de persoane (COM (2012) 286) 

 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost 

sesizată în data de 6 septembrie 2012 cu examinarea fondului Comunicării Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul 
Regiunilor, E 36/2012 – Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea 
eradicării traficului de persoane (COM (2012) 286). 

 
 Termenul  pentru exprimarea opiniei este 10.10.2012. 
      Comunicarea Comisiei Europene privind Strategia UE pentru perioada 

2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane (E 36/2012) a fost 
dezbătută în Comisie în şedinţa din 26 septembrie 2012. 

      Referitor la conţinutul propunerii, membrii Comisiei au subliniat 
următoarele:  

- traficul de persoane este un fenomen transnaţional complex generat de cauze 
profunde, precum vulnerabilitatea în faţa sărăciei, lipsa unor culturi democratice, 
discriminarea, inegalitatea de gen şi violenţa împotriva femeilor, munca copiilor, 
lipsa accesului la educaţie, lipsa locurilor de muncă, etc.;  

- traficul de persoane este interzis în mod specific de articolul 5 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, iar recent a fost adoptată Directiva 
2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi 
protejarea victimelor acestuia, care adoptă o abordare globală şi integrată ce pune 
accentul pe drepturile omului şi pe drepturile victimelor şi care ia în considerare 
dimensiunea de gen. Se preconizează că directiva va avea un impact considerabil, 
odată ce va fi pe deplin transpusă de statele membre, data-limită a transpunerii fiind 6 
aprilie 2013.  

- scopul prezentei comunicări este de a expune modul în care Comisia Europeană 
intenţionează să sprijine statele membre, cărora le revine principala responsabilitate 
în materie de combatere a traficului de persoane;   
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- obiectivul prezentei strategii este de a furniza un cadru coerent pentru iniţiativele 
existente şi cele preconizate, de a stabili priorităţi, de a remedia deficienţe şi, prin 
urmare, de a completa directiva recent adoptată. Comisia a numit deja un coordonator 
al UE pentru combaterea traficului de persoane, care şi-a început activitatea în luna 
martie 2011 şi care va supraveghea punerea în aplicare a prezentei strategii şi, de 
asemenea, a creat un site internet (http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index.) dedicat 
combaterii traficului de persoane, care a fost conceput ca un ghişeu unic pentru 
practicieni şi publicul larg şi care este actualizat periodic;  

- strategia identifică cinci priorităţi asupra cărora UE ar trebui să se concentreze 
pentru a aborda problema traficului de persoane. De asemenea, strategia prezintă o 
serie de acţiuni pe care Comisia Europeană le propune pentru a fi puse în aplicare în 
următorii cinci ani, împreună cu alţi actori, inclusiv statele membre, Serviciul 
European de Acţiune Externă, instituţiile UE, agenţiile UE, organizaţiile 
internaţionale, ţările terţe, societatea civilă şi sectorul privat. Aceste priorităţi sunt 
următoarele: 

A. identificarea, protecţia şi acordarea de asistenţă victimelor traficului de 
persoane: 

- este esenţială identificarea potenţialelor victime, astfel încât orice persoană care 
vine în contact cu o victimă a traficului de persoane să poată răspunde cel mai bine 
„celor cinci necesităţi generale ale victimelor”: respect şi recunoaştere, asistenţă, 
protecţie, acces la justiţie şi despăgubiri. În acelaşi timp, este necesar să se instituie 
mecanisme menite să furnizeze protecţie, să acorde asistenţă şi să integreze din punct 
vedere social victimele traficului de persoane; 

B. intensificarea activităţii de prevenire a traficului de persoane: 
- în materie de prevenire, o abordare coerentă trebuie să vizeze toate aspectele 

traficului de persoane, să includă urmărirea în justiţie a infractorilor şi acordarea de 
protecţie victimelor. Activitatea de prevenire trebuie intensificată, luând în 
considerare cauzele profunde ale vulnerabilității persoanelor susceptibile să devină 
victime ale traficului de persoane, iar abordarea acestor cauze ar trebui să constituie 
un aspect-cheie al prevenirii în UE şi în ţările terţe; 

C. creşterea numărului acţiunilor de urmărire în justiţie a traficanţilor: 
- pentru a investiga şi a urmări în justiţie mai eficace traficanţii, pentru a 

intensifica în continuare cooperarea transfrontalieră şi pentru a centraliza cunoştinţele 
privind traficul de persoane, statele membre ar trebui să instituie unităţi naţionale 
multidisciplinare de aplicare a legii care să combată traficul de persoane, care ar 
trebui să funcţioneze ca puncte de contact pentru agenţiile UE, în special Europol, şi 
să transmită informaţiile colectate către unităţile naţionale ale Europol, pentru ca 
acestea să le transmită la rândul lor către Europol; 

D.consolidarea coordonării şi a cooperării între principalii actori şi 
îmbunătăţirea coerenţei în materie de politică: 

- toate statele membre au obligaţia, în temeiul articolului 19 din Directiva privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, de a institui raportori  naţionali sau 
mecanisme echivalente, printre ale căror sarcini se numără realizarea unor evaluări 
ale tendinţelor, măsurarea impactului eforturilor de combatere a traficului de 
persoane şi colectarea de date, astfel că,  în anul 2013, Comisia va consolida 
mecanismul de coordonare la nivelul UE pentru a sprijini activitatea 
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desfăşurată de raportorii naţionali în ceea ce priveşte monitorizarea punerii în 
aplicare de către statele membre a obligaţiilor faţă de UE şi a obligaţiilor 
internaţionale, colectarea de date, efectuarea de analize şi de cercetări privind 
tendinţele traficului de persoane la nivel naţional şi evaluarea progreselor înregistrate 
în materie de prevenire şi combatere a traficului de persoane, precum şi în materie de 
protecţie a victimelor, asigurând, totodată, participarea societăţii civile. 

E. cunoaşterea mai aprofundată a preocupărilor emergente referitoare la toate 
formele de trafic de persoane şi formularea unui răspuns eficace la aceste 
preocupări: 

- dezvoltarea unui sistem de colectare a datelor la nivelul UE; Comisia, împreună 
cu statele membre, va dezvolta la nivelul UE un sistem pentru colectarea şi 
publicarea datelor defalcate pe vârstă şi sex şi de asemenea, va consolida cooperarea 
cu inspectorii din domeniul muncii, al protecţiei sociale, al sănătăţii şi al 
siguranţei, precum şi cu inspectorii din domeniul pescuitului, în legătură cu 
identificarea şi orientarea victimelor traficului de persoane şi în ceea ce priveşte 
sensibilizarea şi formarea, prin includerea, în 2013, a acestei cooperări pe agenda de 
lucru a reţelelor UE. 

În scopul consolidării instrumentelor existente şi pornind de la valorificarea 
activităţii sale anterioare şi în curs privind combaterea traficului de persoane, în 2014 
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene va începe să elaboreze 
un instrument, cum ar fi un manual sau un ghid, pentru a sprijini statele 
membre în abordarea aspectelor din domeniul drepturilor fundamentale legate 
în mod specific de politica de combatere a traficului de persoane şi de acţiunile 
conexe; acest instrument va lua în considerare structurile, procesele şi rezultatele 
relevante şi se va concentra asupra drepturilor victimelor, înglobând o perspectivă de 
gen și interesul superior al copilului. Într-o etapă ulterioară, Comisia va acorda 
asistenţă statelor membre în punerea în aplicare a acestui instrument, prin 
intermediul viitoarelor programe de finanţare din domeniul justiţiei. 

 
În constatarea celor mai sus menţionate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, în şedinţa din data de 26 septembrie 2012, întocmirea 
prezentului proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării, considerându-se că 
nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei României, ci dimpotrivă, vine în sprijinul 
îmbunătăţirii legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane. 

 
 
                     
 

PREŞEDINTE 

         Nicolae Păun 
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