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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 

externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât traficul de ființe umane (TFU) constituie o gravă încălcare a drepturilor omului și 

a dreptului la integritate corporală, precum și o crimă legată de gen, care afectează un 

număr disproporționat de femei și fete, în mare majoritate victime ale traficului în scopul 

exploatării sexuale; întrucât femeile și fetele constituie, de asemenea, o proporție 

importantă în rândul victimelor altor forme de TFU, ca exploatarea forțată în sectoare cum 

sunt activitățile casnice și de îngrijire, activitățile productive, sectorul alimentar, 

activitățile de curățenie și alte sectoare; 

B. întrucât TFU poate constitui rezultatul inegalităților economice și sociale la nivel mondial 

și poate fi exacerbat într-o și mai mare măsură de inegalitățile dintre femei și bărbați la 

nivelul societății; întrucât, potrivit Strategiei UE, violența împotriva femeilor este 

principala cauză a traficului de ființe umane; 

C. întrucât TFU trebuie înțeles atât în termeni de cerere, cât și de profit, context în care 

exploatarea în special a femeilor pentru servicii sexuale este generată de cererea pentru 

astfel de servicii și de profitul pe care îl generează, 

1. solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că drepturile omului, egalitatea de gen și 

combaterea TFU rămân în centrul politicilor de dezvoltare ale UE și al parteneriatelor sale 

cu țările terțe; solicită Comisiei să introducă măsuri care țin seama de specificul de gen 

atunci când elaborează noi politici și revizuiește politici existente; 

2. subliniază că emanciparea economică și socială a femeilor și fetelor ar reduce 

vulnerabilitatea lor și ar diminua riscul ca ele să devină victime și solicită Comisiei să își 

continue acțiunea punctuală de integrare a egalității de gen în toate operațiunile pentru 

dezvoltare și să asigure rămânerea ei pe ordinea de zi, alături de drepturile femeii, în 

cadrul dialogului politic cu țările terțe; 

3. ia act de efectul normativ generat de modelul suedez cu privire la reducerea cererii și 

sugerează introducerea unor măsuri normative similare în UE28 și prin relațiile sale 

externe; 

4. subliniază că cererea de servicii sexuale din țările dezvoltate alimentează TFU din țările în 

curs de dezvoltare, plasând persoanele, îndeosebi femeile și fetele, într-o poziție de 

vulnerabilitate, și solicită statelor membre să incrimineze folosirea în cunoștință de cauză 

a serviciilor oferite de victimele TFU; 

5. subliniază că este important ca statele membre să incrimineze utilizarea, de către cetățenii 

lor, a oricăror servicii prestate de o victimă a TFU, chiar și atunci când un astfel de act 

este comis în afara statului membru și/sau a UE; 

6. subliniază importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă , în special a ODD 5.2, care 

preconizează eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor în 
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mediul public și privat, inclusiv traficarea și exploatarea sexuală sau de alt tip; 

7. constată importanța accesului universal la îngrijiri medicale și la sănătate sexuală și 

reproductivă, îndeosebi pentru victimele TFU, care se pot confrunta cu numeroase 

probleme fizice și psihologice ca urmare directă a exploatării lor; invită statele membre să 

creeze servicii de sănătate și de post-tratament ușor de accesat pentru victimele TFU; 

8. solicită statelor membre în care a avut loc exploatarea victimelor TFU să ofere acestora 

tratamentul medical adecvat și necesar, ținând cont de specificul de gen și pe baza 

nevoilor individuale, acordând o atenție specială victimelor TFU exploatate sexual; 

9. invită statele membre să pună în aplicare măsuri care iau în considerare dimensiunea de 

gen pentru facilitarea identificării victimelor TFU în cadrul procedurilor de azil și de 

returnare, să țină evidențe mai detaliate și defalcate pe gen și să se asigure că aceste 

victime sunt informate cu privire la opțiunile de sprijin adecvate; 

10. solicită statelor membre să implementeze instrumente juridice care să faciliteze 

contactarea autorităților de către victimele TFU, fără a-și pune în pericol propria siguranță 

și drepturile pe care le au ca victime; 

11. invită Comisia, agențiile UE competente și statele membre să organizeze formări 

referitoare la caracteristicile specifice fiecărui gen pentru personalul din cadrul serviciilor 

de aplicare a legii și al serviciilor frontaliere, pentru a facilita identificarea și sprijinirea 

potențialelor victime ale traficului, îndeosebi ale traficului în scopul exploatării sexuale; 

12. solicită eficientizarea politicii UE împotriva TFU prin integrarea mai profundă în cadrul 

strategiilor mai ample ale UE în materie de securitate, egalitate între femei și bărbați, 

creștere economică, securitate cibernetică, migrație și relații externe; 

13. solicită Comisiei și statelor membre ca, odată cu amplificarea măsurilor de combatere a 

TFU, să extindă și definiția TFU prin introducerea în sfera acesteia a unor noi mijloace de 

traficare; ia act de Rezoluția 2015/2229(INI) a Parlamentului adoptată în decembrie 2015, 

în care recurgerea la mamele de substituție a fost definită ca comerț cu corpuri umane și, 

în consecință, echivalată cu TFU; 

14. invită statele membre să ratifice și să pună în aplicare Convenția de la Istanbul, dat fiind 

că TFU poate fi considerat o formă gravă de violență împotriva femeilor; 

15. subliniază că este important ca victimelor TFU care depun mărturie în instanță împotriva 

traficanților de ființe umane să le fie garantată siguranța; 

16. solicită statelor membre să-și intensifice cooperarea cu țările terțe, în vederea combaterii 

tuturor formelor de TFU, acordând o atenție deosebită dimensiunii de gen a TFU, pentru a 

combate în mod specific căsătoriile între copii, exploatarea sexuală a femeilor și fetelor și 

turismul sexual; îndeamnă Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă să-și 

intensifice activitatea desfășurată în cadrul Procesului de la Khartoum, majorând numărul 

de proiecte concrete de realizat și asigurând participarea activă a unui număr mai mare de 

state. 
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