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Ref.: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane şi protejarea victimelor (abrogarea Deciziei-cadru 2002/629/JAI) 
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

Stimate domnule López Aguilar, stimată doamnă Svensson,

Prin scrisoarea din 7 septembrie 2010, Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen şi 
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne au sesizat Comisia pentru afaceri 
juridice, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea 
pertinenţei temeiului juridic al propunerii de directivă privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane şi protejarea victimelor şi de abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI.

Temeiul juridic propus de Comisie este articolul 82 alineatul (2) din TFUE coroborat cu 
articolul 83 alineatul (1) din TFUE.

Comisia a examinat chestiunea mai sus menţionată în cursul reuniunii sale din 20 septembrie 
2010.
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I. Context
Actualul cadru juridic privind traficul de persoane constă, la nivelul UE, în Decizia-cadru 
2002/629/JAI a Consiliului1, Directiva 2004/81/CE a Consiliului2 şi, la nivel internaţional, 
Convenţia ONU privind drepturile copilului, Convenţia ONU împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate, în special Protocolul la aceasta privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în special de femei şi copii, şi Convenţia Consiliului 
Europei privind acţiunea împotriva traficului de persoane.

În 2009, Comisia a prezentat o propunere privind o nouă decizie-cadru, care a fost retrasă în 
urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. După cum se ştie, Tratatul de la Lisabona 
a eliminat fostul sistem al pilonilor, iar întreaga legislaţie referitoare la spaţiul de libertate, 
securitate şi justiţie, inclusiv articolele 82 şi 83 de la titlul V capitolul 4 din TFUE privind 
cooperarea judiciară în materie penală, trebuie adoptată în cadrul procedurii legislative 
ordinare.

La 29 martie 2010, Comisia a prezentat propunerea de directivă (COM(2010)0095) de 
abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI.

În cadrul reuniunii comune a comisiilor din 2 septembrie 2010, Comisia pentru drepturile 
femeii şi egalitatea de gen şi Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, 
cooperând în cadrul procedurii prevăzute la articolul 51 din Regulamentul de procedură, au 
propus adăugarea unei referiri la articolul 79 alineatul (2) în preambulul la directiva propusă, 
ca temei juridic suplimentar.

Articolul 79 din TFUE, titlul V capitolul 2, cuprinde dispoziţii privind politica de imigrare ce 
fuseseră deja transferate în cadrul „pilonului comunitar” înaintea intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona.

Potrivit raportului, adăugarea unei referiri la articolul 79 din TFUE este justificată de 
necesitatea de a se asigura coerenţa cu tratatele; de ideile potrivit cărora abordarea holistică a 
directivei propuse trebuie să aibă, de asemenea, ca rezultat armonizarea cu alte instrumente 
legislative în domeniu; de faptul că directiva nu poate, în general, aduce atingere normelor în 
materie de azil şi nevoii de consolidare a unei abordări coerente privind politicile în materie 
de azil. De asemenea, se face referire la fenomenul reprezentat de trafic şi exploatarea muncii 
prestate, ce capătă o amploare tot mai mare, precum şi la obiectivul de acordare a unei 
protecţii maxime victimelor.

II. Articolele relevante din TFUE

Comisia propune utilizarea articolelor 82 şi 83 drept temei juridic.  Aceste articole prevăd 
următoarele:

Articolul 823

                                               
1 Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane (JO L 
203, 1.8.2002, p. 1).
2 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor 
terţe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi 
care cooperează cu autorităţile competente, JO L 261, 6.8.2004, p. 19).
3 Subliniere introdusă.



AL\830995RO.doc 3/8 PE448.899v01-00

RO

(1) Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul 
recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor judiciare şi include 
apropierea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre în 
domeniile prevăzute la alineatul (2) şi la articolul 83.

Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, adoptă măsurile privind:

(a) ...;

(b) ...;

(c) ...;

(d) ....

(2) În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoaşterea reciprocă a hotărârilor 
judecătoreşti şi a deciziilor judiciare, precum şi cooperarea poliţienească şi judiciară în 
materie penală cu dimensiune transfrontalieră, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând 
prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime.
Aceste norme minime iau în considerare diferenţele existente între tradiţiile juridice şi 
sistemele de drept ale statelor membre.

Acestea se referă la:

(a) ...;

(b) drepturile persoanelor în procedura penală;

(c) drepturile victimelor criminalităţii;

(d) ....

(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzut la 
alineatul (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiţie penală, 
acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă 
ordinară se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de 
patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând 
suspendarea procedurii legislative ordinare.

...

Articolul 83
(ex-articolul 31 TUE)

(1) Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot stabili norme minime cu privire la definirea infracţiunilor şi a 
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sancţiunilor în domenii ale criminalităţii de o gravitate deosebită de dimensiune 
transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor infracţiuni ori din nevoia specială 
de a le combate pornind de la o bază comună.

Aceste domenii ale criminalităţii sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane şi 
exploatarea sexuală a femeilor şi a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, 
spălarea banilor, corupţia, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică şi 
criminalitatea organizată.

...

(2) ...

(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzută 
la alineatul (1) sau (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de 
justiţie penală, acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura 
legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în 
termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând 
suspendarea procedurii legislative ordinare.

În acelaşi termen, în cazul unui dezacord şi în cazul în care cel puţin nouă state membre 
doresc stabilirea unei cooperări consolidate pe baza proiectului de directivă respectiv, 
acestea informează Parlamentul European, Consiliul şi Comisia în consecinţă. În acest caz, 
autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, prevăzută la articolul 20 alineatul 
(2) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 329 alineatul (1) din prezentul 
tratat, se consideră acordată şi se aplică dispoziţiile privind formele de cooperare 
consolidată.

Comisiile competente propun adăugarea următoarei dispoziţii, drept temei juridic 
suplimentar:

Articolul 79

(1) Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate 
etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanţilor 
ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală în statele membre, precum şi prevenirea 
imigrării ilegale şi a traficului de persoane şi combaterea susţinută a acestora.

(2) În înţelesul alineatului (1), Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate 
cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în următoarele domenii:

(a) condiţiile de intrare şi de şedere, precum şi normele privind acordarea de către statele 
membre a vizelor şi a permiselor de şedere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii 
familiei;

(b) definirea drepturilor resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere legală pe 
teritoriul unui stat membru, inclusiv condiţiile care reglementează libertatea de circulaţie şi 
de şedere în celelalte state membre;
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(c) imigrarea clandestină şi şederea ilegală, inclusiv expulzarea şi repatrierea persoanelor 
aflate în situaţie de şedere ilegală;

(d) combaterea traficului de persoane, în special de femei şi copii.

(3) ....

(4) ...

(5) ...

III. Jurisprudenţa privind temeiul juridic1

Dacă măsura serveşte unui scop dublu sau are o componentă dublă şi dacă unul dintre scopuri 
sau una dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), temeiul 
juridic trebuie determinat pe baza acelui articol din tratat care corespunde scopului principal 
sau componentei principale a actului.  În cazul în care, de exemplu, armonizarea legislaţiei 
naţionale nu reprezintă decât efectul secundar al unei măsuri care urmăreşte în primul rând un 
alt obiectiv, măsura respectivă trebuie adoptată doar în temeiul acelui articol specific din tratat 
care corespunde scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e) a acesteia2.  Acest 
criteriu este deseori menţionat sub numele de criteriul „centrului de greutate”.

Pe de altă parte, un articol general din tratat constituie un temei juridic suficient atunci când o 
măsură are drept obiectiv armonizarea dispoziţiilor naţionale, chiar dacă dispoziţia respectivă 
urmăreşte, de asemenea, în mod subordonat, atingerea unui obiectiv vizat de articole specifice 
din tratat3.  În conformitate cu jurisprudenţa consacrată, alegerea temeiului juridic pentru o 
măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuşi controlului 
juridic, printre care figurează în special scopul şi conţinutul măsurii4.

În principiu, o măsură se fundamentează pe un singur temei juridic. Dacă examinarea scopului 
şi conţinutului unei măsuri comunitare indică faptul că aceasta serveşte unui scop dublu sau 
că are o componentă dublă, care intră în domeniul de aplicare al unor temeiuri juridice 
diferite, şi dacă unul dintre scopuri sau una dintre componente este identificat(ă) ca 
principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar incidental(ă), măsura 
trebuie să fie întemeiată pe un temei juridic unic, şi anume cel necesar în vederea scopului sau 

                                               
1 Următorul pasaj are la bază Constitutional Law of the European Union, Lenaerts and Van Nuffel, Sweet & 
Maxwell, London. Subliniere introdusă.
2Cauza 68/86 Regatul Unit/Consiliu, Rec., 1988, p. 855, punctele 14-16: C-70/88 Parlamentul 
European/Consiliu, Rec., 1991, p. I-4529, punctele 16-18; CEJ, C-155/91 Comisia/Consiliu, Rec., 1993, p. I-
939, punctele 18-20; C-187/93 Parlamentul European/Consiliu, Rec., 1994, p. I-2857, punctele 23-26; C-426/93 
Germania/Consiliu, Rec., 1995, p. I-3723, punctul 33;  C-271/94 Parlamentul European/Consiliu, Rec., 1996, p. 
I-1689, punctele 28-32; C-84/94 Regatul Unit/Consiliu, Rec., 1996, p. I-5755, punctele 11-12 şi 22; C-164/-
165/97 Parlamentul European/Consiliu, Rec., 1999, p. I-1339, punctul 16; C-36/98 Spania/Consiliu, Rec., 2001,
p. I-779, punctul 59; C-281/01 Comisia/Consiliu, Rec., 2002, p. I-12649, punctele 33-49; C-338/01 Comisia 
contra Consiliu, Rec., 2004, p. I-4829, punctul 55.
3 C-377/98 Ţările de Jos/Parlamentul European şi Consiliu, Rec., 2001, p. I-7079, punctele 27-28; C-491/01 
British American Tobacco (Investments) şi Imperial Tobacco, Rec., 2002, p. I-11453, punctele 93-94.
4 C-440/05 Comisia/Consiliu, Rec., 2007 p. I-9097.
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componentei principal(e) sau predominant(e)1.

Această măsură se va fundamenta pe temeiurile juridice diferite corespunzătoare, în măsura în 
care procedurile acestora sunt compatibile, numai dacă, în mod excepţional, se stabileşte că 
măsura urmăreşte simultan mai multe obiective sau are mai multe componente, legate în mod 
inseparabil, fără ca unul (una) dintre acestea să fie secundar(ă) şi indirect(ă) în raport cu 
celălalt (cealaltă)2.

În principiu, se exclude utilizarea unui dublu temei juridic atunci când procedurile prevăzute 
pentru cele două temeiuri juridice sunt incompatibile3.

IV. Alegerea temeiului juridic de către Comisie

Pentru a-şi justifica recursul la un temei juridic dual, Comisia foloseşte următorii termeni:
Pentru a combate traficul de persoane, este necesară apropierea actelor cu putere de lege şi 
a actelor administrative în materie penală pentru a asigura o mai bună cooperare în materie 
penală. În acest scop, tratatul prevede în mod specific adoptarea de directive, excluzând orice 
alte instrumente.

...

Propunerea va apropia dreptul penal material şi normele procedurale ale statelor membre 
într-o măsură mai mare decât decizia-cadru în vigoare. Acest lucru va avea un impact pozitiv 
asupra cooperării judiciare şi poliţieneşti internaţionale, precum şi asupra protecţiei şi 
asistenţei acordate victimelor. ...

V. Examinarea scopului şi conţinutului directivei propuse

Pentru a stabili scopul şi conţinutul directivei propuse, este necesară examinarea dispoziţiilor 
acesteia.

Articolul 1 prevede că directiva vizează instituirea unor norme minime privind definirea 
infracţiunilor penale şi a sancţiunilor în materie de trafic de persoane. Directiva vizează, de 
asemenea, să introducă dispoziţii comune care să asigure o mai bună prevenire a infracţiunilor 
şi o mai bună protecţie a victimelor.

Articolul 2 prevede că statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura pedepsirea 
anumitor acte intenţionate ca infracţiuni privind traficul de persoane.

Articolul 3 vizează instigarea, participarea, complicitatea şi tentativa.

Articolul 4 cuprinde dispoziţii referitoare la pedepse.

Articolele 5 şi 6 vizează răspunderea persoanelor juridice şi sancţiunile aplicabile în cazul 
persoanelor juridice.

                                               
1 C-91/05 Comisia/Consiliu, Rec., 2008 p. I-3651.
2 C-338/05 Comisia/Consiliu, Rec., 2004 p. I-4829.
3 C-178/03 Comisia/Parlamentul European şi Consiliu, Rec., 2006 p. I-107.
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Articolul 7 vizează neurmărirea penală sau neaplicarea de sancţiuni penale victimei.

Articolul 8 cuprinde dispoziţii referitoare la cercetarea şi urmărirea penală.

Articolul 9 vizează competenţa.

Articolul 10 vizează asistenţa şi sprijinul pentru victimele traficului de persoane.

Articolul 11 cuprinde dispoziţii referitoare la protecţia victimelor traficului de persoane în 
cadrul cercetării şi procedurilor penale.

Articolul 12 stabileşte o dispoziţie generală privind măsurile de asistenţă, sprijin şi protecţie 
acordate copiilor care sunt victime ale traficului de persoane.

Articolul 13 vizează asistenţa şi sprijinul pentru copiii care sunt victime ale traficului de 
persoane, iar articolul 14 vizează protecţia copiilor care sunt victime ale traficului de persoane 
în cadrul cercetărilor şi procedurilor penale.

Articolul 15 cuprinde dispoziţii referitoare la prevenire, şi anume adoptarea de către statele 
membre a măsurilor corespunzătoare pentru a descuraja cererea care favorizează toate formele 
de exploatare care au legătură cu traficul de persoane şi întreprinderea de acţiuni 
corespunzătoare, de exemplu campanii de informare şi de sensibilizare, programe de cercetare 
şi de educaţie şi promovarea formării constante a funcţionarilor susceptibili să intre în contact 
cu victime şi cu potenţiale victime, astfel încât să le permită să identifice şi să se ocupe de 
victimele şi de potenţialele victime ale traficului de persoane.  Articolul prevede, de 
asemenea, că statele membre trebuie să aibă în vedere luarea de măsuri pentru ca utilizarea 
serviciilor care fac obiectul exploatării, atunci când utilizatorii serviciilor respective ştiu că 
persoana care le prestează este victimă a uneia dintre infracţiunile menţionate la articolul 2 
din directivă, să constituie o infracţiune.

Articolul 16 prevede instituirea unor raportori naţionali sau a unor mecanisme echivalente, a 
căror misiune este aceea de a efectua evaluări ale tendinţelor în materie de trafic de persoane, 
de a măsura rezultatele acţiunilor de combatere a traficului şi de a prezenta rapoarte în acest 
sens autorităţilor naţionale.

Articolul 17 abrogă Decizia-cadru 2002/629/JAI. Articolul 18 vizează transpunerea, articolul 
19 vizează raportarea, iar articolul 20 vizează intrarea în vigoare.

VI. Evaluare

Din analiza de mai sus a conţinutului propunerii de directivă, rezultă că aceasta are în vedere 
aproape exclusiv aspecte ce intră sub incidenţa articolelor 82 şi 83 din TFUE, în special 
definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor în domenii ale criminalităţii de o gravitate deosebită 
de dimensiune transfrontalieră - şi anume traficul de persoane - ce rezultă din natura sau 
impactul acestor infracţiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază 
comună.  Aceasta concluzie este confirmată de amendamentele introduse în cadrul celor două 
comisii competente.

Prin urmare, având în vedere criticile Curţii de Justiţie, propunerea de directivă ar trebui să 
aibă ca temei dispoziţiile din tratat care vizează dreptul penal, neexistând niciun motiv pentru 
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menţionarea dispoziţiei privind politica de imigrare.

V. Concluzii şi recomandări

Având în vedere faptele prezentate, se consideră că nu există nicio justificare pentru a adăuga 
temeiul juridic reprezentat de articolul 79 alineatul (2) din TFUE.

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 20 septembrie 2010, Comisia pentru afaceri juridice a 
hotărât, cu o abţinere1, să recomande: propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor şi 
de abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI) ar trebui să aibă ca temei juridic articolul 82 
alineatul (2) şi articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 La votul final au fost prezenţi: Klaus-Heiner Lehne (preşedinte), Luigi Berlinguer (vicepreşedinte), Raffaele 
Baldassarre (vicepreşedinte), Evelyn Regner (vicepreşedintă), Sebastian Valentin Bodu (vicepreşedinte), Eva 
Lichtenberger (raportoare pentru aviz), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco Enrico 
Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström şi Tadeusz Zwiefka.


