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Amendamentul 53
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Referirea 5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Directiva 2004/81/CE a 
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,

Or. en

Amendamentul 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Traficul de fiinţe umane este o 
infracţiune al cărei aspect central este 
exploatarea persoanelor şi care 
presupune o combinaţie de trei elemente 
constitutive (acţiune, mijloace, scop).

Or. en

Amendamentul 55
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea Europeană este hotărâtă să (2) Uniunea Europeană este hotărâtă să 
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prevină şi să combată traficul de persoane 
şi să protejeze drepturile persoanelor care 
fac obiectul traficului. În acest sens, au fost 
adoptate Decizia-cadru 2002/629/JAI a 
Consiliului din 19 iulie 2002 privind 
combaterea traficului de persoane şi un 
Plan al UE privind cele mai bune practici, 
norme şi proceduri pentru combaterea şi 
prevenirea traficului de persoane (2005/C 
311/01). În paralel cu aceste măsuri, UE 
desfăşoară acţiuni şi în ţările din afara 
UE din care provin şi către care sunt 
transferate victimele, urmărind în special 
să sensibilizeze publicul larg cu privire la 
acest fenomen, să reducă vulnerabilitatea 
victimelor, să le acorde sprijin şi asistenţă, 
să abordeze cauzele traficului şi să 
sprijine ţările în vederea elaborării unor 
legislaţii corespunzătoare în domeniul 
combaterii traficului. În plus, coordonarea 
urmăririi penale a cazurilor de trafic de 
persoane va fi facilitată prin adoptarea 
deciziei-cadru a Consiliului 2009/948/JAI 
privind prevenirea şi soluţionarea 
conflictelor referitoare la exercitarea 
competenţei în cadrul procedurilor penale.

prevină şi să combată traficul de persoane 
şi să protejeze drepturile persoanelor care 
fac obiectul traficului. În acest sens, au fost 
adoptate Decizia-cadru 2002/629/JAI a 
Consiliului din 19 iulie 2002 privind 
combaterea traficului de persoane şi un 
Plan al UE privind cele mai bune practici, 
norme şi proceduri pentru combaterea şi 
prevenirea traficului de persoane (2005/C 
311/01). În plus, coordonarea urmăririi 
penale a cazurilor de trafic de persoane va 
fi facilitată prin adoptarea deciziei-cadru a 
Consiliului 2009/948/JAI privind 
prevenirea şi soluţionarea conflictelor 
referitoare la exercitarea competenţei în 
cadrul procedurilor penale. În paralel cu 
aceste măsuri, UE desfăşoară acţiuni şi în 
ţările din afara UE din care provin şi 
către care sunt transferate victimele, 
urmărind în special să sensibilizeze 
publicul larg cu privire la acest fenomen, 
să reducă vulnerabilitatea victimelor, să le 
acorde sprijin şi asistenţă, să abordeze 
cauzele traficului şi să sprijine ţările în 
vederea elaborării unor legislaţii 
corespunzătoare în domeniul combaterii 
traficului. În cadrul procesului de 
extindere, UE a inclus combaterea 
traficului de persoane în acordurile ASA 
încheiate cu ţările candidate şi potenţial 
candidate la aderarea la UE. Acest 
angajament ar trebui să continue să joace 
un rol important în cadrul procesului de 
extindere.

Or. en

Amendamentul 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sărăcia constituie unul dintre 
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principalii factori favorizanţi în ceea ce 
priveşte prevalenţa traficului de fiinţe 
umane, iar UE trebuie să facă mai mult în 
vederea soluţionării problemei 
pauperităţii în interiorul şi în afara UE. 

Or. en

Justificare

În practică, una dintre cauzele fundamentale ale traficului de fiinţe umane este pauperitatea. 
Acest fapt trebuie recunoscut, dacă se doreşte ca UE să înregistreze progrese în soluţionarea 
problemei traficului.

Amendamentul 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată şi holistică cu privire la 
combaterea traficului de persoane. 
Obiectivele principale ale prezentei 
directive sunt o prevenire şi o urmărire 
penală mai riguroase, precum şi o mai bună 
protecţie a drepturilor victimelor. Copiii 
sunt mai vulnerabili şi, prin urmare, sunt 
supuşi unui risc mai mare de a deveni 
victime ale traficului de persoane. În 
aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, 
interesul copilului trebuie să constituie 
preocuparea primordială, în conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene şi cu Convenţia 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată şi holistică umanitară cu privire 
la combaterea traficului de fiinţe umane şi 
ar trebui implementată în sensul 
Directivei 2004/81/CE din 29 aprilie 2004 
a Consiliului 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 şi a Directivei 
2009/52/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 18 iunie 2009 de 
stabilire a standardelor minime privind 
sancţiunile la adresa angajatorilor de 
resortisanţi ai ţărilor terţe cu şedere 
ilegală2. Obiectivele principale ale 
prezentei directive sunt o prevenire şi o 
urmărire penală mai riguroase, precum şi o 
mai bună protecţie a drepturilor victimelor. 
Copiii sunt mai vulnerabili şi, prin urmare, 
sunt supuşi unui risc mai mare de a deveni 
victime ale traficului de persoane. În 
aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, 
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interesul copilului trebuie să constituie 
preocuparea primordială, în conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene şi cu Convenţia 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
copilului. La implementarea acestei 
directive trebuie acordată atenţia cuvenită 
concordanţei cu prevederile Directivei 
2010/.../UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din...[privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile, de abrogare a 
deciziei-cadrul 2004/68/JAI].
_________
1 JO L 261, 06.08.04, p. 19.
2 JO L 168, 30.06.09, p. 24.

Or. en

Amendamentul 58
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată şi holistică cu privire la 
combaterea traficului de persoane. 
Obiectivele principale ale prezentei 
directive sunt o prevenire şi o urmărire 
penală mai riguroase, precum şi o mai bună 
protecţie a drepturilor victimelor. Copiii 
sunt mai vulnerabili şi, prin urmare, sunt 
supuşi unui risc mai mare de a deveni 
victime ale traficului de persoane. În 
aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, 
interesul copilului trebuie să constituie 
preocuparea primordială, în conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene şi cu Convenţia 
Naţiunilor Unite privind drepturile 

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată şi holistică cu privire la 
combaterea traficului persoane şi ar trebui 
implementată ţinând seama de Directiva 
2004/81/CE din 29 aprilie 2004 a 
Consiliului 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 competente1 şi de Directiva 
2009/52/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 18 iunie 2009 de 
stabilire a standardelor minime privind 
sancţiunile la adresa angajatorilor de 
resortisanţi ai ţărilor terţe cu şedere 
ilegală2. Obiectivele principale ale 
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copilului. prezentei directive sunt o prevenire şi o 
urmărire penală mai riguroase, precum şi o 
mai bună protecţie a drepturilor victimelor. 
Copiii sunt mai vulnerabili şi, prin urmare, 
sunt supuşi unui risc mai mare de a deveni 
victime ale traficului de persoane. În 
aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, 
interesul copilului trebuie să constituie 
preocuparea primordială, în conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene şi cu Convenţia 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
copilului. La implementarea acestei 
directive trebuie acordată atenţia cuvenită 
concordanţei cu prevederile Directivei 
2010/.../UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din...[privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile, de abrogare a 
deciziei-cadrul 2004/68/JAI].
_________
1 JO L 261, 06.08.04, p. 19.
2 JO L 168, 30.06.09, p. 24.

Or. en

Amendamentul 59
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată şi holistică cu privire la 
combaterea traficului de persoane. 
Obiectivele principale ale prezentei 
directive sunt o prevenire şi o urmărire 
penală mai riguroase, precum şi o mai bună 
protecţie a drepturilor victimelor. Copiii 
sunt mai vulnerabili şi, prin urmare, sunt 
supuşi unui risc mai mare de a deveni 
victime ale traficului de persoane. În 

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată şi holistică cu privire la 
combaterea traficului de persoane. 
Obiectivele principale ale prezentei 
directive sunt o prevenire şi o urmărire 
penală mai riguroase, precum şi o mai bună 
protecţie a drepturilor victimelor. Femeile 
constituie marea majoritate a victimelor 
traficului, în special a traficului în scopul 
exploatării sexuale. Copiii sunt mai 
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aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, 
interesul copilului trebuie să constituie 
preocuparea primordială, în conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene şi cu Convenţia 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

vulnerabili şi, prin urmare, sunt supuşi unui 
risc mai mare de a deveni victime ale 
traficului de persoane. În aplicarea 
dispoziţiilor prezentei directive, interesul 
copilului trebuie să constituie preocuparea 
primordială, în conformitate cu Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene şi cu Convenţia Naţiunilor Unite 
privind drepturile copilului. De asemenea, 
în prezenta directivă, diferitele forme de 
trafic sunt înţelese contextual, cu scopul 
soluţionării fiecărei forme prin măsurile 
cele mai eficiente. Aceasta include o 
puternică perspectivă de gen în toate 
prevederile directivei, în conformitate cu 
Carta drepturilor fundamentale a UE şi 
cu Convenţia CEDAW.

Or. en

Amendamentul 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată şi holistică cu privire la 
combaterea traficului de persoane. 
Obiectivele principale ale prezentei 
directive sunt o prevenire şi o urmărire 
penală mai riguroase, precum şi o mai bună 
protecţie a drepturilor victimelor. Copiii 
sunt mai vulnerabili şi, prin urmare, sunt 
supuşi unui risc mai mare de a deveni 
victime ale traficului de persoane. În 
aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, 
interesul copilului trebuie să constituie 
preocuparea primordială, în conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene şi cu Convenţia 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
copilului. 

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată şi holistică cu privire la 
combaterea traficului de persoane. Femeile 
constituie marea majoritate (80%) a 
victimelor traficului, în special a 
traficului în scopul exploatării sexuale. 
Obiectivele principale ale prezentei 
directive sunt o prevenire şi o urmărire 
penală mai riguroase, precum şi o mai bună 
protecţie a drepturilor victimelor. În 
prezenta directivă, diferitele forme de 
trafic sunt înţelese contextual, cu scopul 
soluţionării fiecărei forme prin măsurile 
cele mai eficiente. Aceasta include o 
puternică perspectivă de gen în toate 
prevederile directivei, în conformitate cu 
Carta drepturilor fundamentale a UE. 
Copiii sunt mai vulnerabili şi, prin urmare, 
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sunt supuşi unui risc mai mare de a deveni 
victime ale traficului de persoane. În 
aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, 
interesul copilului trebuie să constituie 
preocuparea primordială, în conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene şi cu Convenţia 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

Or. en

Amendamentul 61
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protocolul din 2000 al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind prevenirea, 
reprimarea şi pedepsirea traficului de 
persoane, în special de femei şi copii, 
adiţional la Convenţia ONU împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate şi la 
Convenţia din 2005 a Consiliului Europei 
privind acţiunea împotriva traficului de 
persoane sunt etape cruciale în procesul de 
consolidare a cooperării internaţionale 
împotriva traficului de persoane.

(4) Convenţia ONU din 1949 pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane şi a 
exploatării prostituţiei altora, Protocolul 
din 2000 al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea traficului de persoane, în 
special de femei şi copii, adiţional la 
Convenţia ONU împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate şi la Convenţia 
din 2005 a Consiliului Europei privind 
acţiunea împotriva traficului de persoane 
sunt etape cruciale în procesul de 
consolidare a cooperării internaţionale 
împotriva traficului de persoane

Or. en
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Amendamentul 62
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerşitului se încadrează în definiţia 
traficului de persoane doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele de muncă sau de 
serviciu forţat. În lumina jurisprudenţei 
relevante în domeniu, valabilitatea 
consimţământului eventual al persoanei de 
a furniza un serviciu ar trebui evaluată de 
la caz la caz. Cu toate acestea, atunci când 
este vorba de un copil, eventualul 
consimţământ al acestuia nu ar trebui 
niciodată considerat valabil. Termenul 
„exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane 
pentru ca aceasta să săvârşească, între 
altele, furt din buzunare, din spaţii 
comerciale şi alte activităţi similare care 
fac obiectul unor sancţiuni penale şi 
implică un câştig financiar. Definiţia 
include, de asemenea, traficul de persoane 
în scopul prelevării de organe, care poate fi 
legat de traficul de organe şi constituie o 
încălcare gravă a demnităţii umane şi a 
integrităţii fizice a persoanelor.

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea în 
scopul cerşitului, inclusiv folosirea la 
cerşit a unei persoane dependente, se 
încadrează în definiţia traficului de fiinţe 
umane doar atunci când sunt întrunite toate 
elementele de muncă sau de serviciu forţat.
În lumina jurisprudenţei relevante în 
domeniu, valabilitatea consimţământului 
eventual al persoanei de a furniza un 
serviciu ar trebui evaluată de la caz la caz.
Cu toate acestea, atunci când este vorba de 
un copil, eventualul consimţământ al 
acestuia nu ar trebui niciodată considerat 
valabil. Termenul „exploatarea activităţilor 
infracţionale” ar trebui înţeles ca 
exploatare a unei persoane pentru ca 
aceasta să săvârşească, între altele, furt din 
buzunare, din spaţii comerciale şi alte 
activităţi similare care fac obiectul unor 
sancţiuni penale şi implică un câştig 
financiar. Definiţia include, de asemenea, 
traficul de fiinţe umane în scopul prelevării 
de organe, care constituie o încălcare gravă 
a demnităţii umane şi a integrităţii fizice a 
persoanelor.

Or. en
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Amendamentul 63
Lívia Járóka

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerşitului se încadrează în definiţia 
traficului de persoane doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele de muncă sau de 
serviciu forţat. În lumina jurisprudenţei 
relevante în domeniu, valabilitatea 
consimţământului eventual al persoanei de 
a furniza un serviciu ar trebui evaluată de 
la caz la caz. Cu toate acestea, atunci când 
este vorba de un copil, eventualul 
consimţământ al acestuia nu ar trebui 
niciodată considerat valabil. Termenul 
„exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane 
pentru ca aceasta să săvârşească, între 
altele, furt din buzunare, din spaţii 
comerciale şi alte activităţi similare care 
fac obiectul unor sancţiuni penale şi 
implică un câştig financiar. Definiţia 
include, de asemenea, traficul de persoane 
în scopul prelevării de organe, care poate fi 
legat de traficul de organe şi constituie o 
încălcare gravă a demnităţii umane şi a 
integrităţii fizice a persoanelor.

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea în 
scopul cerşitului, inclusiv folosirea la 
cerşit a unei persoane dependente, 
indiferent de raportul acesteia cu făptaşii,
se încadrează în definiţia traficului de fiinţe 
umane doar atunci când sunt întrunite toate 
elementele de muncă sau de serviciu forţat.
În lumina jurisprudenţei relevante în 
domeniu, valabilitatea consimţământului 
eventual al persoanei de a furniza un 
serviciu ar trebui evaluată de la caz la caz.
Cu toate acestea, atunci când este vorba de 
un copil, eventualul consimţământ al 
acestuia nu ar trebui niciodată considerat 
valabil. Termenul „exploatarea activităţilor 
infracţionale” ar trebui înţeles ca 
exploatare a unei persoane pentru ca 
aceasta să săvârşească, între altele, furt din 
buzunare, din spaţii comerciale şi alte 
activităţi similare care fac obiectul unor 
sancţiuni penale şi implică un câştig 
financiar. Definiţia include, de asemenea, 
traficul de fiinţe umane în scopul prelevării 
de organe, care constituie o încălcare gravă 
a demnităţii umane şi a integrităţii fizice a 
persoanelor.
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Amendamentul 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerşitului se încadrează în definiţia 
traficului de persoane doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele de muncă sau de 
serviciu forţat. În lumina jurisprudenţei 
relevante în domeniu, valabilitatea 
consimţământului eventual al persoanei de 
a furniza un serviciu ar trebui evaluată de 
la caz la caz. Cu toate acestea, atunci când 
este vorba de un copil, eventualul 
consimţământ al acestuia nu ar trebui 
niciodată considerat valabil. Termenul 
„exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane 
pentru ca aceasta să săvârşească, între 
altele, furt din buzunare, din spaţii 
comerciale şi alte activităţi similare care 
fac obiectul unor sancţiuni penale şi 
implică un câştig financiar. Definiţia 
include, de asemenea, traficul de persoane 
în scopul prelevării de organe, care poate fi 
legat de traficul de organe şi constituie o 
încălcare gravă a demnităţii umane şi a 
integrităţii fizice a persoanelor.

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerşitului se încadrează în definiţia 
traficului de persoane doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele de muncă sau de 
serviciu forţat. În lumina jurisprudenţei 
relevante în domeniu, valabilitatea 
consimţământului eventual al persoanei de 
a furniza un serviciu ar trebui evaluată de 
la caz la caz. Cu toate acestea, atunci când 
este vorba de un copil, eventualul 
consimţământ al acestuia nu ar trebui 
niciodată considerat valabil. Termenul 
„exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane 
pentru ca aceasta să săvârşească, între 
altele, furt din buzunare, din spaţii 
comerciale şi alte activităţi similare care 
fac obiectul unor sancţiuni penale şi 
implică un câştig financiar. Definiţia 
include, de asemenea, traficul de persoane 
în scopul adopţiei ilegale a copiilor şi 
copiilor nenăscuţi, al prelevării de organe, 
care poate fi legat de traficul de organe şi 
constituie o încălcare gravă a demnităţii 
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umane şi a integrităţii fizice a persoanelor.

Or. en

Amendamentul 65
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerşitului se încadrează în definiţia 
traficului de persoane doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele de muncă sau de 
serviciu forţat. În lumina jurisprudenţei 
relevante în domeniu, valabilitatea 
consimţământului eventual al persoanei de 
a furniza un serviciu ar trebui evaluată de 
la caz la caz. Cu toate acestea, atunci când 
este vorba de un copil, eventualul 
consimţământ al acestuia nu ar trebui 
niciodată considerat valabil. Termenul 
„exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane 
pentru ca aceasta să săvârşească, între 
altele, furt din buzunare, din spaţii 
comerciale şi alte activităţi similare care 
fac obiectul unor sancţiuni penale şi 
implică un câştig financiar. Definiţia 
include, de asemenea, traficul de persoane 
în scopul prelevării de organe, care poate fi 
legat de traficul de organe şi constituie o

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerşitului se încadrează în definiţia 
traficului de persoane doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele de muncă sau de 
serviciu forţat. În lumina jurisprudenţei 
relevante în domeniu, valabilitatea 
consimţământului eventual al persoanei de 
a furniza un serviciu ar trebui evaluată de 
la caz la caz. Cu toate acestea, atunci când 
este vorba de un copil şi în toate cazurile 
de exploatare sexuală, eventualul 
consimţământ al acestuia nu ar trebui 
niciodată considerat valabil. Termenul 
„exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane 
pentru ca aceasta să săvârşească, între 
altele, furt din buzunare, din spaţii 
comerciale şi alte activităţi similare care 
fac obiectul unor sancţiuni penale şi 
implică un câştig financiar. Definiţia 
include, de asemenea, traficul de persoane 
în scopul prelevării de organe, care poate fi 



PE445.701v01-00 14/116 AM\823510RO.doc

RO

încălcare gravă a demnităţii umane şi a 
integrităţii fizice a persoanelor.

legat de traficul de organe şi constituie o 
încălcare gravă a demnităţii umane şi a 
integrităţii fizice a persoanelor.

Or. en

Amendamentul 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerşitului se încadrează în definiţia 
traficului de persoane doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele de muncă sau de 
serviciu forţat. În lumina jurisprudenţei 
relevante în domeniu, valabilitatea 
consimţământului eventual al persoanei de 
a furniza un serviciu ar trebui evaluată de 
la caz la caz. Cu toate acestea, atunci când 
este vorba de un copil, eventualul 
consimţământ al acestuia nu ar trebui 
niciodată considerat valabil. Termenul 
„exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane 
pentru ca aceasta să săvârşească, între 
altele, furt din buzunare, din spaţii 
comerciale şi alte activităţi similare care 
fac obiectul unor sancţiuni penale şi 
implică un câştig financiar. Definiţia 
include, de asemenea, traficul de persoane 

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de persoane 
într-un sens mai larg decât o face Decizia-
cadru 2002/629/JAI şi, prin urmare, 
include în această definiţie şi alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forţat, astfel cum 
este definit în Convenţia OIM nr. 29 
privind munca forţată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerşitului se încadrează în definiţia 
traficului de persoane doar atunci când sunt 
întrunite toate elementele de muncă sau de 
serviciu forţat. În lumina jurisprudenţei 
relevante în domeniu, valabilitatea 
consimţământului eventual al persoanei de 
a furniza un serviciu ar trebui evaluată de 
la caz la caz. Cu toate acestea, atunci când 
este vorba de un copil, eventualul 
consimţământ al acestuia nu ar trebui 
niciodată considerat valabil. Termenul 
„exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane 
pentru ca aceasta să săvârşească, între 
altele, furt din buzunare, din spaţii 
comerciale, infracţiuni legate de droguri
şi alte activităţi similare care fac obiectul 
unor sancţiuni penale şi implică un câştig 
financiar. Definiţia include, de asemenea, 
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în scopul prelevării de organe, care poate fi 
legat de traficul de organe şi constituie o 
încălcare gravă a demnităţii umane şi a 
integrităţii fizice a persoanelor.

traficul de persoane în scopul prelevării de 
organe, care poate fi legat de traficul de 
organe şi constituie o încălcare gravă a 
demnităţii umane şi a integrităţii fizice a 
persoanelor.

Or. en

Amendamentul 67
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Membrii de familie şi rudele copiilor
care cerşesc pot fi implicate în procesul de 
traficare care conduce la cerşetoria 
infantilă în situaţii ce implică 
exploatarea. Pentru a găsi un răspuns 
adecvat, este necesară o evaluare de la caz 
la caz a fiecărui copil, ţinând seama de 
părerea copiilor şi de situaţia familiei 
acestora, inclusiv de rolul jucat de 
membrii familiei în cadrul procesului de 
traficare. Deciziile trebuie luate în 
interesul superior al copilului, admiţând 
că pot exista circumstanţe în care 
asistarea socială a copilului şi membrilor 
familiei poate constitui un răspuns mai 
potrivit situaţiei, pe când în alte cazuri 
măsura adecvată ar putea fi urmărirea 
penală a părinţilor sau rudelor, dacă 
aceştia au fost implicaţi în procesul de 
traficare.

Or. en
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Amendamentul 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru ca prevenirea, protecţia şi 
urmărirea în justiţie să se desfăşoare în 
condiţii de eficacitate, este necesar să se 
opereze o distincţie între traficul de fiinţe 
umane în scopul prelevării de organe, 
infracţiune ce poate fi comisă numai dacă 
organele sunt prelevate de la donatori vii, 
şi traficul de organe, ţesuturi şi celule. 
Comisia şi Europol ar trebui să dezvolte şi 
să implementeze o abordare focalizată 
asupra acestor două probleme, care să 
îmbunătăţească prioritar monitorizarea 
ambelor cazuri de trafic de organe.

Or. en

Justificare

Este foarte important ca traficul de organe să cadă sub incidenţa instrumentelor UE 
pertinente. Pe de altă parte, această propunere de directivă ar trebui să ţină seama de 
principala recomandare a studiului comun al Consiliului Europei şi al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind „Traficul de organe, ţesuturi şi celule şi traficul de fiinţe umane în 
scopul prelevării de organe”, publicat în 2009, care diferenţiază clar, din punct de vedere 
juridic, cele două forme de trafic şi necesitatea colectării unor date fiabile în această 
privinţă.

Amendamentul 69
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nivelurile de sancţiuni penale din 
prezenta directivă reflectă preocuparea tot 
mai marcată în rândul statelor membre 
pentru amploarea tot mai mare a traficului 
de persoane. Având în vedere gravitatea 

(6) Nivelurile de sancţiuni penale din 
prezenta directivă reflectă preocuparea tot 
mai marcată în rândul statelor membre 
pentru amploarea tot mai mare a traficului 
de persoane. Având în vedere gravitatea 
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infracţiunii, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure o armonizare şi mai mare şi un 
nivel mai ridicat al sancţiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracţiunea este săvârşită 
în anumite circumstanţe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancţiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
definiţia persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluşi cel puţin toţi 
copiii, precum şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili în momentul săvârşirii 
infracţiunii ca urmare a stării de 
graviditate, a stării de sănătate sau a unui 
handicap. Atunci când infracţiunea este 
deosebit de gravă, de exemplu în situaţia în 
care viaţa victimei a fost pusă în pericol 
sau în cazul în care infracţiunea a presupus 
săvârşirea unor acte grave de violenţă sau a 
adus prejudicii deosebit de importante unei 
victime, acest lucru ar trebui să fie reflectat 
prin aplicarea unor sancţiuni deosebit de 
severe. Atunci când, în temeiul prezentei 
directive, se face trimitere la predare, o 
astfel de trimitere ar trebui interpretată în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între 
statele membre.

infracţiunii, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure o armonizare şi mai mare şi un 
nivel mai ridicat al sancţiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracţiunea este săvârşită 
în anumite circumstanţe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancţiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
definiţia persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluşi cel puţin toţi 
copiii, precum şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili ca urmare a stării de 
graviditate, stării de sănătate, a unui 
handicap sau dacă victima a fost supusă 
torturii, violului sau unei alte forme grave 
de violenţă psihologică, fizică sau 
sexuală. Atunci când infracţiunea este 
deosebit de gravă, de exemplu în situaţia în 
care viaţa victimei a fost pusă în pericol 
sau în cazul în care infracţiunea a presupus 
săvârşirea unor acte grave de violenţă sau a 
adus prejudicii deosebit de importante unei 
victime, acest lucru ar trebui să fie reflectat 
prin aplicarea unor sancţiuni deosebit de 
severe. Atunci când, în temeiul prezentei 
directive, se face trimitere la predare, o 
astfel de trimitere ar trebui interpretată în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 70
Lívia Járóka

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nivelurile de sancţiuni penale din 
prezenta directivă reflectă preocuparea tot 
mai marcată în rândul statelor membre 

(6) Nivelurile de sancţiuni penale din 
prezenta directivă reflectă preocuparea tot 
mai marcată în rândul statelor membre 
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pentru amploarea tot mai mare a traficului 
de persoane. Având în vedere gravitatea 
infracţiunii, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure o armonizare şi mai mare şi un 
nivel mai ridicat al sancţiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracţiunea este săvârşită 
în anumite circumstanţe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancţiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
definiţia persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluşi cel puţin toţi 
copiii, precum şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili în momentul săvârşirii 
infracţiunii ca urmare a stării de 
graviditate, a stării de sănătate sau a unui 
handicap. Atunci când infracţiunea este 
deosebit de gravă, de exemplu în situaţia în 
care viaţa victimei a fost pusă în pericol 
sau în cazul în care infracţiunea a presupus 
săvârşirea unor acte grave de violenţă sau a 
adus prejudicii deosebit de importante unei 
victime, acest lucru ar trebui să fie reflectat 
prin aplicarea unor sancţiuni deosebit de 
severe. Atunci când, în temeiul prezentei 
directive, se face trimitere la predare, o 
astfel de trimitere ar trebui interpretată în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între 
statele membre.

pentru amploarea tot mai mare a traficului 
de persoane. Având în vedere gravitatea 
infracţiunii, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure o armonizare şi mai mare şi un 
nivel mai ridicat al sancţiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracţiunea este săvârşită 
în anumite circumstanţe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancţiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
definiţia persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluşi cel puţin toţi 
copiii, precum şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili din considerente de gen, ca 
urmare a stării de graviditate, stării de 
sănătate, a unui handicap sau dacă victima 
a fost supusă torturii, consumului forţat 
de droguri/medicamente, violului sau unei 
alte forme grave de violenţă psihologică, 
fizică sau sexuală. Atunci când 
infracţiunea este deosebit de gravă, de 
exemplu în situaţia în care viaţa victimei a 
fost pusă în pericol sau în cazul în care 
infracţiunea a presupus săvârşirea unor acte 
grave de violenţă sau a adus prejudicii 
deosebit de importante unei victime, acest 
lucru ar trebui să fie reflectat prin aplicarea 
unor sancţiuni deosebit de severe. Atunci 
când, în temeiul prezentei directive, se face 
trimitere la predare, o astfel de trimitere ar 
trebui interpretată în conformitate cu 
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului 
din 13 iunie 2002 privind mandatul 
european de arestare şi procedurile de 
predare între statele membre.

Or. en
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Amendamentul 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nivelurile de sancţiuni penale din 
prezenta directivă reflectă preocuparea tot 
mai marcată în rândul statelor membre 
pentru amploarea tot mai mare a traficului 
de persoane. Având în vedere gravitatea 
infracţiunii, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure o armonizare şi mai mare şi un 
nivel mai ridicat al sancţiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracţiunea este săvârşită 
în anumite circumstanţe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancţiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
definiţia persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluşi cel puţin toţi 
copiii, precum şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili în momentul săvârşirii 
infracţiunii ca urmare a stării de 
graviditate, a stării de sănătate sau a unui 
handicap. Atunci când infracţiunea este 
deosebit de gravă, de exemplu în situaţia în 
care viaţa victimei a fost pusă în pericol 
sau în cazul în care infracţiunea a presupus 
săvârşirea unor acte grave de violenţă sau a 
adus prejudicii deosebit de importante unei 
victime, acest lucru ar trebui să fie reflectat 
prin aplicarea unor sancţiuni deosebit de 
severe. Atunci când, în temeiul prezentei 
directive, se face trimitere la predare, o 
astfel de trimitere ar trebui interpretată în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între 
statele membre.

(6) Nivelurile de sancţiuni penale din 
prezenta directivă reflectă preocuparea tot 
mai marcată în rândul statelor membre 
pentru amploarea tot mai mare a traficului 
de persoane. Având în vedere gravitatea 
infracţiunii, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure o armonizare şi mai mare şi un 
nivel mai ridicat al sancţiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracţiunea este săvârşită 
în anumite circumstanţe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancţiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
definiţia persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluşi cel puţin toţi 
copiii, precum şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili în momentul săvârşirii 
infracţiunii ca urmare a stării de 
graviditate, a stării de sănătate sau a unui 
handicap şi a statutului de imigrant. 
Atunci când infracţiunea este deosebit de 
gravă, de exemplu în situaţia în care viaţa 
victimei a fost pusă în pericol sau în cazul 
în care infracţiunea a presupus săvârşirea 
unor acte grave de violenţă sau a adus 
prejudicii deosebit de importante unei 
victime, acest lucru ar trebui să fie reflectat 
prin aplicarea unor sancţiuni deosebit de 
severe. Atunci când, în temeiul prezentei 
directive, se face trimitere la predare, o 
astfel de trimitere ar trebui interpretată în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între 
statele membre.

Or. en



PE445.701v01-00 20/116 AM\823510RO.doc

RO

Amendamentul 72
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nivelurile de sancţiuni penale din 
prezenta directivă reflectă preocuparea tot 
mai marcată în rândul statelor membre 
pentru amploarea tot mai mare a traficului 
de persoane. Având în vedere gravitatea 
infracţiunii, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure o armonizare şi mai mare şi un 
nivel mai ridicat al sancţiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracţiunea este săvârşită 
în anumite circumstanţe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancţiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
definiţia persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluşi cel puţin toţi 
copiii, precum şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili în momentul săvârşirii 
infracţiunii ca urmare a stării de 
graviditate, a stării de sănătate sau a unui 
handicap. Atunci când infracţiunea este 
deosebit de gravă, de exemplu în situaţia în 
care viaţa victimei a fost pusă în pericol 
sau în cazul în care infracţiunea a presupus 
săvârşirea unor acte grave de violenţă sau a 
adus prejudicii deosebit de importante unei 
victime, acest lucru ar trebui să fie reflectat
prin aplicarea unor sancţiuni deosebit de 
severe. Atunci când, în temeiul prezentei 
directive, se face trimitere la predare, o 
astfel de trimitere ar trebui interpretată în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind mandatul european de 
arestare şi procedurile de predare între 
statele membre.

(6) Nivelurile de sancţiuni penale din 
prezenta directivă reflectă preocuparea tot 
mai marcată în rândul statelor membre 
pentru amploarea tot mai mare a traficului 
de persoane. Având în vedere gravitatea 
infracţiunii, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure o armonizare şi mai mare şi un 
nivel mai ridicat al sancţiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracţiunea este săvârşită 
în anumite circumstanţe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancţiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
definiţia persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluşi cel puţin toţi 
copiii, precum şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili în momentul săvârşirii 
infracţiunii ca urmare a stării de 
graviditate, a stării de sănătate sau a unui 
handicap şi a statutului de imigrant. 
Atunci când infracţiunea este deosebit de 
gravă, de exemplu în situaţia în care viaţa 
victimei a fost pusă în pericol sau în cazul 
în care infracţiunea a presupus săvârşirea 
unor acte grave de violenţă, inclusiv de 
violenţă exercitată de bărbaţi asupra 
femeilor, sau a adus prejudicii deosebit de 
importante unei victime, acest lucru ar 
trebui să fie reflectat prin aplicarea unor 
sancţiuni penale deosebit de severe. Atunci 
când, în temeiul prezentei directive, se face 
trimitere la predare, o astfel de trimitere ar 
trebui interpretată în conformitate cu 
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului 
din 13 iunie 2002 privind mandatul 
european de arestare şi procedurile de 
predare între statele membre.

Or. en
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Amendamentul 73
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta eficienţa cercetărilor şi 
urmăririlor penale în cazul infracţiunilor de 
trafic de persoane, iniţierea acestora nu ar 
trebui să depindă de sesizarea autorităţilor 
competente cu privire la infracţiune sau de 
formularea de acuzaţii în acest sens de 
către victimă. Urmărirea penală ar trebui 
autorizată pentru o perioadă suficient de 
lungă de timp după ce victima a atins 
vârsta majoratului. Reprezentanţii 
serviciilor de aplicare a legii şi procurorii 
ar trebui să beneficieze de o formare 
adecvată, având în vedere şi obiectivul 
consolidării cooperării judiciare şi 
poliţieneşti la nivel internaţional.
Persoanele însărcinate cu cercetarea şi 
urmărirea penală a acestor infracţiuni ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la 
instrumentele de anchetă utilizate în cazul 
criminalităţii organizate şi al altor 
infracţiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicaţiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare şi alte 
investigaţii financiare.

(8) Pentru a garanta eficienţa cercetărilor şi 
urmăririlor penale în cazul infracţiunilor de 
trafic de fiinţe umane, iniţierea acestora nu 
ar trebui să depindă de sesizarea 
autorităţilor competente cu privire la 
infracţiune sau de formularea de acuzaţii în 
acest sens de către victimă. În 
conformitate cu legislaţia naţională, 
statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a permite urmărirea penală a 
infracţiunilor prevăzute în prezenta 
directivă, după ce victima a atins vârsta 
majoratului. Investigaţiile ar trebui să ţină 
în mod corespunzător seama de 
tehnologiile informaţiilor şi 
comunicaţiilor folosite la săvârşirea faptei 
şi să dezvolte instrumente specifice de 
prevenire şi soluţionare a traficului 
facilitat de internet. Persoanele însărcinate 
cu cercetarea şi urmărirea penală a acestor 
infracţiuni ar trebui, de asemenea, să aibă 
acces la instrumentele de anchetă utilizate 
în cazul criminalităţii organizate şi al altor 
infracţiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicaţiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare şi alte 
investigaţii financiare.

Or. en
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Amendamentul 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta eficienţa cercetărilor şi 
urmăririlor penale în cazul infracţiunilor de 
trafic de persoane, iniţierea acestora nu ar 
trebui să depindă de sesizarea autorităţilor 
competente cu privire la infracţiune sau de 
formularea de acuzaţii în acest sens de 
către victimă. Urmărirea penală ar trebui 
autorizată pentru o perioadă suficient de 
lungă de timp după ce victima a atins 
vârsta majoratului. Reprezentanţii 
serviciilor de aplicare a legii şi procurorii 
ar trebui să beneficieze de o formare 
adecvată, având în vedere şi obiectivul 
consolidării cooperării judiciare şi 
poliţieneşti la nivel internaţional. 
Persoanele însărcinate cu cercetarea şi 
urmărirea penală a acestor infracţiuni ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la 
instrumentele de anchetă utilizate în cazul 
criminalităţii organizate şi al altor 
infracţiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicaţiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare şi alte 
investigaţii financiare.

(8) Pentru a garanta eficienţa cercetărilor şi 
urmăririlor penale în cazul infracţiunilor de 
trafic de persoane, iniţierea acestora nu ar
trebui să depindă de sesizarea autorităţilor 
competente cu privire la infracţiune sau de 
formularea de acuzaţii în acest sens de 
către victimă. Urmărirea penală ar trebui 
autorizată pentru o perioadă suficient de 
lungă de timp după ce victima a atins 
vârsta majoratului. Reprezentanţii 
serviciilor de aplicare a legii şi procurorii 
ar trebui să beneficieze de o formare 
adecvată, având în vedere şi obiectivul 
consolidării cooperării judiciare şi 
poliţieneşti la nivel internaţional. 
Persoanele însărcinate cu cercetarea şi 
urmărirea penală a acestor infracţiuni ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la 
instrumentele de anchetă utilizate în cazul 
criminalităţii organizate şi al altor 
infracţiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicaţiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare şi alte 
investigaţii financiare. Prevenirea 
traficului de fiinţe umane este de cea mai 
mare importanţă şi, în acest scop, statele 
membre trebuie acorde prioritate luptei 
împotriva traficului de fiinţe umane şi să 
îmbunătăţească, prin orice mijloace, 
răspunsul justiţiei penale la traficul de 
persoane.

Or. en
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Amendamentul 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta eficienţa cercetărilor şi 
urmăririlor penale în cazul infracţiunilor de 
trafic de persoane, iniţierea acestora nu ar 
trebui să depindă de sesizarea autorităţilor 
competente cu privire la infracţiune sau de 
formularea de acuzaţii în acest sens de 
către victimă. Urmărirea penală ar trebui 
autorizată pentru o perioadă suficient de 
lungă de timp după ce victima a atins 
vârsta majoratului. Reprezentanţii 
serviciilor de aplicare a legii şi procurorii 
ar trebui să beneficieze de o formare 
adecvată, având în vedere şi obiectivul 
consolidării cooperării judiciare şi 
poliţieneşti la nivel internaţional.
Persoanele însărcinate cu cercetarea şi 
urmărirea penală a acestor infracţiuni ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la 
instrumentele de anchetă utilizate în cazul 
criminalităţii organizate şi al altor 
infracţiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicaţiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare şi alte 
investigaţii financiare.

(8) Pentru a garanta eficienţa cercetărilor şi 
urmăririlor penale în cazul infracţiunilor de 
trafic de fiinţe umane, iniţierea acestora nu 
ar trebui să depindă de sesizarea 
autorităţilor competente cu privire la 
infracţiune sau de formularea de acuzaţii în 
acest sens de către victimă. Urmărirea 
penală ar trebui autorizată pentru o 
perioadă suficient de lungă de timp după ce 
victima a atins vârsta majoratului. 
Reprezentanţii serviciilor de aplicare a legii 
şi procurorii ar trebui să beneficieze de o 
formare adecvată, având în vedere şi 
obiectivul consolidării cooperării judiciare 
şi poliţieneşti la nivel internaţional. 
Persoanele însărcinate cu cercetarea şi 
urmărirea penală a acestor infracţiuni ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la 
instrumentele de anchetă speciale, care 
sunt deja utilizate în cazul criminalităţii 
organizate şi al altor infracţiuni grave, cum 
ar fi interceptarea comunicaţiilor, 
supravegherea discretă, inclusiv 
supravegherea electronică, forţele 
poliţieneşti sub acoperire, monitorizarea 
conturilor bancare şi alte investigaţii 
financiare. Cercetarea ar trebui să ţină 
cont, în mod corespunzător, de faptul că 
traficanţii utilizează internetul şi să 
dezvolte instrumente specifice de 
prevenire şi soluţionare a traficului prin 
intermediul spaţiului virtual.

Or. en

Justificare

Pentru a găsi o soluţie în cazul traficului de fiinţe umane, trebuie să utilizăm aceleaşi tehnici 
ca cele folosite la combaterea altor delicte grave, ca traficul de droguri sau crima 
organizată; utilizarea internetului constituie o parte a traficului de fiinţe umane, dar 
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amendamentul nu ar trebui să se concentreze asupra acesteia, ci asupra consolidării punerii 
în execuţie a legislaţiei internaţionale şi a cooperării judiciare.

Amendamentul 76
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(8) Pentru a garanta eficienţa cercetărilor şi 
urmăririlor penale în cazul infracţiunilor de 
trafic de persoane, iniţierea acestora nu ar 
trebui să depindă de sesizarea autorităţilor 
competente cu privire la infracţiune sau de 
formularea de acuzaţii în acest sens de 
către victimă. Urmărirea penală ar trebui 
autorizată pentru o perioadă suficient de 
lungă de timp după ce victima a atins 
vârsta majoratului. Reprezentanţii 
serviciilor de aplicare a legii şi procurorii 
ar trebui să beneficieze de o formare 
adecvată, având în vedere şi obiectivul 
consolidării cooperării judiciare şi 
poliţieneşti la nivel internaţional. 
Persoanele însărcinate cu cercetarea şi 
urmărirea penală a acestor infracţiuni ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la 
instrumentele de anchetă utilizate în cazul 
criminalităţii organizate şi al altor 
infracţiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicaţiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare şi alte 
investigaţii financiare.

(8) Pentru a garanta eficienţa cercetărilor şi 
urmăririlor penale în cazul infracţiunilor de 
trafic de persoane, iniţierea acestora nu ar 
trebui să depindă de sesizarea autorităţilor 
competente cu privire la infracţiune sau de 
formularea de acuzaţii în acest sens de 
către victimă. Urmărirea penală ar trebui 
autorizată pentru o perioadă suficient de 
lungă de timp după ce victima a atins 
vârsta majoratului. Reprezentanţii 
serviciilor de aplicare a legii şi procurorii 
ar trebui să beneficieze de o formare 
adecvată, ar trebui să fie pregătiţi să 
lucreze cu victimele şi ar trebui să urmeze 
o abordare care să ţină seama de gen,
având în vedere şi obiectivul consolidării 
cooperării judiciare şi poliţieneşti la nivel 
internaţional. Persoanele însărcinate cu 
cercetarea şi urmărirea penală a acestor 
infracţiuni ar trebui, de asemenea, să aibă 
acces la instrumentele de anchetă utilizate 
în cazul criminalităţii organizate şi al altor 
infracţiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicaţiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare şi alte 
investigaţii financiare.

Or. lt
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Amendamentul 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre ar trebui să 
promoveze cooperarea poliţienească şi 
judiciară, în special în ceea ce priveşte 
cercetările transfrontaliere. Echipele 
mixte de investigatori, coordonate de 
Europol, constituie un bun exemplu în 
domeniu şi ar trebui promovate. Statele 
membre ar putea, de asemenea, beneficia 
de pe urma împărtăşirii celor mai bune 
practici.

Or. en

Justificare

Trebuie să combatem traficul de fiinţe umane la nivel internaţional şi să intensificăm 
cooperarea transfrontalieră, prin investigaţii la nivel internaţional şi transfrontalier. Europol 
joacă un rol deosebit de important şi ar trebui îmbunătăţit.

Amendamentul 78
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În timp ce 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 
prevede eliberarea unui permis de şedere 
victimelor traficului de persoane care sunt 
resortisanţi ai unei ţări terţe, iar Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

(10) În timp ce 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 
prevede eliberarea unui permis de şedere 
victimelor traficului de persoane care sunt 
resortisanţi ai unei ţări terţe, iar Directiva 
2004/38/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
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dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetăţenii 
Uniunii şi membrii familiilor acestora 
reglementează exercitarea dreptului la 
libera circulaţie şi şedere pe teritoriul 
statelor membre de către cetăţenii Uniunii 
şi familiile acestora, inclusiv protecţia 
împotriva expulzării, prezenta directivă 
prevede măsuri specifice de protecţie 
pentru orice victimă a traficului de 
persoane. Prin urmare, prezenta directivă 
nu abordează condiţiile şederii lor pe 
teritoriul statelor membre.

dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetăţenii 
Uniunii şi membrii familiilor acestora 
reglementează exercitarea dreptului la 
libera circulaţie şi şedere pe teritoriul 
statelor membre de către cetăţenii Uniunii 
şi familiile acestora, inclusiv protecţia 
împotriva expulzării, prezenta directivă 
prevede măsuri specifice de protecţie 
pentru orice victimă a traficului de 
persoane.

Or. en

Justificare

Abordarea ar trebui să fie holistică în întreaga directivă privind combaterea traficului de 
fiinţe umane şi, în acest sens, expresia pare inutilă.

Amendamentul 79
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Victimele traficului de persoane 
trebuie să îşi poată exercita drepturile în 
mod efectiv. Prin urmare, ar trebui ca 
victimele să dispună de asistenţă şi sprijin 
înainte şi pe parcursul procedurilor penale, 
dar şi pentru o perioadă de timp suficientă 
după desfăşurarea acestora. Pentru ca 
asistenţa şi sprijinul să fie eficiente, este 
necesar ca acestea să fie furnizate în mod 
informat şi consensual, garantându-se 
faptul că victima este de acord, de 
exemplu, cu întreprinderea de acţiuni în 
vederea depistării bolilor sau cu alte măsuri 
de sprijin esenţiale. Asistenţa şi sprijinul 
oferite ar trebui să includă cel puţin un set 
minim de măsuri care sunt necesare pentru 
a permite victimei să se refacă şi să scape 

(11) Victimele traficului de persoane 
trebuie să îşi poată exercita drepturile în 
mod efectiv. Prin urmare, ar trebui ca 
victimele să dispună de asistenţă şi sprijin 
înainte şi pe parcursul procedurilor penale, 
dar şi pentru o perioadă de timp suficientă 
după desfăşurarea acestora. Pentru ca 
asistenţa şi sprijinul să fie eficiente, este 
necesar ca acestea să fie furnizate în mod 
informat şi consensual, garantându-se 
faptul că victima este de acord, de 
exemplu, cu întreprinderea de acţiuni în 
vederea depistării bolilor sau cu alte măsuri 
de sprijin esenţiale. Asistenţa şi sprijinul 
oferite ar trebui să includă cel puţin un set 
minim de măsuri care sunt necesare pentru 
a permite victimei să se refacă şi să scape 
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de traficanţi. Concretizarea unor astfel de 
măsuri ar trebui să ţină seama, pe baza unei 
evaluări individuale, efectuate în 
conformitate cu procedurile naţionale, de 
situaţia specifică şi necesităţile persoanei în 
cauză. Ar trebui să se ofere asistenţă şi 
sprijin persoanei respective de îndată ce 
există indicii că aceasta este posibil să fi 
făcut obiectul traficului şi indiferent de 
dorinţa sa de a depune mărturie. Asistenţa 
ar trebui oferită în mod necondiţionat cel 
puţin până la adoptarea, de către 
autorităţile competente, a deciziei finale 
privind perioada de reflecţie şi permisul de 
şedere sau până când se recunoaşte în alt 
mod că persoana în cauză este o victimă a 
traficului de persoane. În cazul în care, 
după încheierea procesului de identificare 
sau după expirarea perioadei de reflecţie, 
persoana nu este considerată eligibilă 
pentru a i se elibera un permis de şedere 
sau nu are drept de şedere legală în ţară, 
statul membru respectiv nu este obligat să 
continue să ofere asistenţă şi sprijin 
persoanei în cauză în temeiul prezentei 
directive. Atunci când acest lucru este 
necesar, de exemplu în cazul unui 
tratament medical aflat în curs ca urmare a 
unor traume grave de natură fizică sau 
psihologică generate de infracţiune, sau în 
cazul în care siguranţa victimei este în 
pericol din cauza declaraţiilor acesteia în 
cursul procedurilor penale, asistenţa şi 
sprijinul ar trebui acordate pentru o 
perioadă de timp suficientă şi după 
încheierea procedurilor penale.

de traficanţi. Concretizarea unor astfel de 
măsuri ar trebui să ţină seama, pe baza unei 
evaluări individuale, efectuate în 
conformitate cu procedurile naţionale, de 
situaţia specifică şi necesităţile persoanei în 
cauză. Ar trebui să se ofere asistenţă şi 
sprijin persoanei respective de îndată ce 
există indicii că aceasta este posibil să fi 
făcut obiectul traficului şi indiferent de 
dorinţa sa de a depune mărturie. Asistenţa 
ar trebui oferită în mod necondiţionat cel 
puţin până la adoptarea, de către 
autorităţile competente, a deciziei finale 
privind perioada de reflecţie şi permisul de 
şedere sau până când se recunoaşte în alt 
mod că persoana în cauză este o victimă a 
traficului de persoane. Atunci când acest 
lucru este necesar, de exemplu în cazul 
unui tratament medical aflat în curs ca 
urmare a unor traume grave de natură 
fizică sau psihologică generate de 
infracţiune, sau în cazul în care siguranţa 
victimei este în pericol din cauza 
declaraţiilor acesteia în cursul procedurilor 
penale, asistenţa şi sprijinul ar trebui 
acordate pentru o perioadă de timp 
suficientă şi după încheierea procedurilor 
penale. Măsurile anti-trafic nu aduc 
atingere drepturilor celor traficaţi şi 
migranţilor, persoanelor strămutate pe 
plan intern, refugiaţilor şi solicitanţilor de 
azil.

Or. en
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Amendamentul 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Victimele traficului de persoane 
trebuie să îşi poată exercita drepturile în 
mod efectiv. Prin urmare, ar trebui ca 
victimele să dispună de asistenţă şi sprijin 
înainte şi pe parcursul procedurilor penale, 
dar şi pentru o perioadă de timp suficientă 
după desfăşurarea acestora. Pentru ca 
asistenţa şi sprijinul să fie eficiente, este 
necesar ca acestea să fie furnizate în mod 
informat şi consensual, garantându-se 
faptul că victima este de acord, de 
exemplu, cu întreprinderea de acţiuni în 
vederea depistării bolilor sau cu alte măsuri 
de sprijin esenţiale. Asistenţa şi sprijinul 
oferite ar trebui să includă cel puţin un set 
minim de măsuri care sunt necesare pentru 
a permite victimei să se refacă şi să scape 
de traficanţi. Concretizarea unor astfel de 
măsuri ar trebui să ţină seama, pe baza unei 
evaluări individuale, efectuate în 
conformitate cu procedurile naţionale, de 
situaţia specifică şi necesităţile persoanei în 
cauză. Ar trebui să se ofere asistenţă şi 
sprijin persoanei respective de îndată ce 
există indicii că aceasta este posibil să fi 
făcut obiectul traficului şi indiferent de 
dorinţa sa de a depune mărturie. Asistenţa 
ar trebui oferită în mod necondiţionat cel 
puţin până la adoptarea, de către 
autorităţile competente, a deciziei finale 
privind perioada de reflecţie şi permisul de 
şedere sau până când se recunoaşte în alt 
mod că persoana în cauză este o victimă a 
traficului de persoane. În cazul în care, 
după încheierea procesului de identificare 
sau după expirarea perioadei de reflecţie, 
persoana nu este considerată eligibilă 
pentru a i se elibera un permis de şedere 
sau nu are drept de şedere legală în ţară, 
statul membru respectiv nu este obligat să 

(11) Victimele traficului de persoane 
trebuie să îşi poată exercita drepturile în 
mod efectiv. Prin urmare, ar trebui ca 
victimele să dispună de asistenţă şi sprijin 
înainte şi pe parcursul procedurilor penale, 
dar şi pentru o perioadă de timp suficientă 
după desfăşurarea acestora. Victimele 
traficului de fiinţe umane vor dispune de 
posibilitatea de a obţine un permis de 
şedere. Pentru ca asistenţa şi sprijinul să fie 
eficiente, este necesar ca acestea să fie 
furnizate în mod informat şi consensual, 
garantându-se faptul că victima este de 
acord, de exemplu, cu întreprinderea de 
acţiuni în vederea depistării bolilor sau cu 
alte măsuri de sprijin esenţiale. Asistenţa şi 
sprijinul oferite ar trebui să includă cel 
puţin un set minim de măsuri care sunt 
necesare pentru a permite victimei să se 
refacă şi să scape de traficanţi. 
Concretizarea unor astfel de măsuri ar 
trebui să ţină seama, pe baza unei evaluări 
individuale, efectuate în conformitate cu 
procedurile naţionale, de situaţia specifică 
şi necesităţile persoanei în cauză, inclusiv 
de statutul de imigrant al victimei. Ar 
trebui să se ofere asistenţă şi sprijin 
persoanei respective de îndată ce există 
indicii că aceasta este posibil să fi făcut 
obiectul traficului şi indiferent de dorinţa 
sa de a depune mărturie. Asistenţa ar trebui 
oferită în mod necondiţionat cel puţin până 
la adoptarea, de către autorităţile 
competente, a deciziei finale privind 
perioada de reflecţie şi permisul de şedere 
sau până când se recunoaşte în alt mod că 
persoana în cauză este o victimă a 
traficului de persoane. În cazul în care, 
după încheierea procesului de identificare 
sau după expirarea perioadei de reflecţie, 
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continue să ofere asistenţă şi sprijin 
persoanei în cauză în temeiul prezentei 
directive. Atunci când acest lucru este 
necesar, de exemplu în cazul unui 
tratament medical aflat în curs ca urmare a 
unor traume grave de natură fizică sau 
psihologică generate de infracţiune, sau în 
cazul în care siguranţa victimei este în 
pericol din cauza declaraţiilor acesteia în 
cursul procedurilor penale, asistenţa şi 
sprijinul ar trebui acordate pentru o 
perioadă de timp suficientă şi după 
încheierea procedurilor penale.

persoana nu este considerată eligibilă 
pentru a i se elibera un permis de şedere 
sau nu are drept de şedere legală în ţară, 
statul membru respectiv nu este obligat să 
continue să ofere asistenţă şi sprijin 
persoanei în cauză în temeiul prezentei 
directive. Atunci când acest lucru este 
necesar, de exemplu în cazul unui 
tratament medical aflat în curs ca urmare a 
unor traume grave de natură fizică sau 
psihologică generate de infracţiune, sau în 
cazul în care siguranţa victimei este în 
pericol din cauza declaraţiilor acesteia în 
cursul procedurilor penale, asistenţa şi 
sprijinul ar trebui acordate pentru o 
perioadă de timp suficientă şi după 
încheierea procedurilor penale.

Or. en

Amendamentul 81
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Victimele traficului de persoane 
trebuie să îşi poată exercita drepturile în 
mod efectiv. Prin urmare, ar trebui ca 
victimele să dispună de asistenţă şi sprijin 
înainte şi pe parcursul procedurilor penale, 
dar şi pentru o perioadă de timp suficientă 
după desfăşurarea acestora. Pentru ca 
asistenţa şi sprijinul să fie eficiente, este 
necesar ca acestea să fie furnizate în mod 
informat şi consensual, garantându-se 
faptul că victima este de acord, de 
exemplu, cu întreprinderea de acţiuni în 
vederea depistării bolilor sau cu alte măsuri 
de sprijin esenţiale. Asistenţa şi sprijinul 
oferite ar trebui să includă cel puţin un set 
minim de măsuri care sunt necesare pentru 
a permite victimei să se refacă şi să scape 
de traficanţi. Concretizarea unor astfel de 

(11) Victimele traficului de persoane 
trebuie să îşi poată exercita drepturile în 
mod efectiv. Prin urmare, ar trebui ca 
victimele să dispună de asistenţă şi sprijin 
înainte şi pe parcursul procedurilor penale, 
dar şi pentru o perioadă de timp suficientă 
după desfăşurarea acestora. Pentru ca 
asistenţa şi sprijinul să fie eficiente, este 
necesar ca acestea să fie furnizate în mod 
informat şi consensual, garantându-se 
faptul că victima este de acord, de 
exemplu, cu întreprinderea de acţiuni în 
vederea depistării bolilor sau cu alte măsuri 
de sprijin esenţiale. Asistenţa şi sprijinul 
oferite ar trebui să includă cel puţin un set 
minim de măsuri care sunt necesare pentru 
a permite victimei să se refacă şi să scape 
de traficanţi. Concretizarea unor astfel de 
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măsuri ar trebui să ţină seama, pe baza unei 
evaluări individuale, efectuate în 
conformitate cu procedurile naţionale, de
situaţia specifică şi necesităţile persoanei în 
cauză. Ar trebui să se ofere asistenţă şi 
sprijin persoanei respective de îndată ce 
există indicii că aceasta este posibil să fi 
făcut obiectul traficului şi indiferent de 
dorinţa sa de a depune mărturie. Asistenţa 
ar trebui oferită în mod necondiţionat cel 
puţin până la adoptarea, de către 
autorităţile competente, a deciziei finale 
privind perioada de reflecţie şi permisul de 
şedere sau până când se recunoaşte în alt 
mod că persoana în cauză este o victimă a
traficului de persoane. În cazul în care, 
după încheierea procesului de identificare 
sau după expirarea perioadei de reflecţie, 
persoana nu este considerată eligibilă 
pentru a i se elibera un permis de şedere 
sau nu are drept de şedere legală în ţară, 
statul membru respectiv nu este obligat să 
continue să ofere asistenţă şi sprijin 
persoanei în cauză în temeiul prezentei 
directive. Atunci când acest lucru este 
necesar, de exemplu în cazul unui 
tratament medical aflat în curs ca urmare a 
unor traume grave de natură fizică sau 
psihologică generate de infracţiune, sau în 
cazul în care siguranţa victimei este în 
pericol din cauza declaraţiilor acesteia în 
cursul procedurilor penale, asistenţa şi 
sprijinul ar trebui acordate pentru o 
perioadă de timp suficientă şi după 
încheierea procedurilor penale.

măsuri ar trebui să ţină seama, pe baza unei 
evaluări individuale, efectuate în 
conformitate cu procedurile naţionale, de 
situaţia specifică şi necesităţile persoanei în 
cauză, inclusiv de statutul ei de imigrant. 
Ar trebui să se ofere asistenţă şi sprijin 
persoanei respective de îndată ce există 
indicii că aceasta este posibil să fi făcut 
obiectul traficului şi indiferent de dorinţa 
sa de a depune mărturie. Asistenţa ar trebui 
oferită în mod necondiţionat cel puţin până 
la adoptarea, de către autorităţile 
competente, a deciziei finale privind 
perioada de reflecţie şi permisul de şedere 
sau până când se recunoaşte în alt mod că 
persoana în cauză este o victimă a 
traficului de persoane. În cazul în care, 
după încheierea procesului de identificare 
sau după expirarea perioadei de reflecţie, 
persoana nu este considerată eligibilă 
pentru a i se elibera un permis de şedere 
sau nu are drept de şedere legală în ţară, 
statul membru respectiv nu este obligat să 
continue să ofere asistenţă şi sprijin 
persoanei în cauză în temeiul prezentei 
directive. Atunci când acest lucru este 
necesar, de exemplu în cazul unui 
tratament medical aflat în curs ca urmare a 
unor traume grave de natură fizică sau 
psihologică generate de infracţiune, sau în 
cazul în care siguranţa victimei este în 
pericol din cauza declaraţiilor acesteia în 
cursul procedurilor penale, asistenţa şi 
sprijinul ar trebui acordate pentru o 
perioadă de timp suficientă şi după 
încheierea procedurilor penale.

Or. en
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Amendamentul 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Printr-o cooperare judiciară 
adecvată ş eficace, statele membre iau 
măsurile necesare pentru a garanta că, 
atunci când se deplasează în interiorul 
Uniunii Europene, victimelor traficului li 
se acordă şi li se păstrează acelaşi nivel de 
protecţie. Victimele traficului sunt 
informate în mod corespunzător cu privire 
la măsurile de protecţie disponibile la 
nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 83
Barbara Matera

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Trebuie asigurată posibilitatea ca 
toate măsurile puse în practică în 
favoarea victimelor traficului de un stat 
membru să fie garantate pe întregul 
teritoriu al Uniunii Europene, inclusiv cu 
ajutorul instrumentului reprezentat de 
ordinul de protecţie european.

Or. it

Justificare

Ordinul de protecţie european poate reprezenta un important instrument de sprijin, 
garantând pe întregul teritoriu al Uniunii aceeaşi protecţie în caz de încălcare gravă a 
drepturilor omului.
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Amendamentul 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului din 15 martie 2001 privind 
statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale stabileşte un set de drepturi ale 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
inclusiv dreptul la protecţie şi la 
despăgubiri. În plus, victimele traficului de 
persoane ar trebui să aibă acces la 
consiliere juridică şi la reprezentare 
juridică, inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Obiectivul consilierii juridice 
este de a permite victimelor să fie 
informate şi să primească sfaturi cu privire 
la diferitele posibilităţi pe care le au. 
Consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică ar trebui să fie furnizate gratuit, cel 
puţin în situaţia în care victima nu dispune 
de suficiente resurse financiare, într-un 
mod care să fie conform cu procedurile 
interne ale statelor membre. Întrucât este 
puţin probabil ca în special victimele care 
sunt copii să dispună de astfel de resurse, 
consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică pentru acestea ar fi, în practică, 
gratuite. Mai mult, pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, desfăşurate în 
conformitate cu procedurile naţionale, 
victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva represaliilor, a intimidării şi a 
riscului de face din nou obiectul traficului.

(12) Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului din 15 martie 2001 privind 
statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale stabileşte un set de drepturi ale 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
inclusiv dreptul la protecţie şi la măsuri de 
protecţie transfrontalieră, cum ar fi 
ordinul european de protecţie, şi la 
despăgubiri. Victimele traficului de 
persoane trebuie să îşi poată exercita 
drepturile în mod efectiv. În plus, 
victimele traficului de fiinţe umane ar
trebui , de asemenea, să aibă acces la 
consiliere juridică şi la reprezentare 
juridică, inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Obiectivul consilierii juridice 
este de a permite victimelor să fie 
informate şi să primească sfaturi cu privire 
la diferitele posibilităţi pe care le au. 
Consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică ar trebui să fie furnizate gratuit, cel 
puţin în situaţia în care victima nu dispune 
de suficiente resurse financiare, într-un 
mod care să fie conform cu procedurile 
interne ale statelor membre. Întrucât este 
puţin probabil ca în special victimele care 
sunt copii să dispună de astfel de resurse, 
consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică pentru acestea ar fi, în practică, 
gratuite. Mai mult, pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, desfăşurate în 
conformitate cu procedurile naţionale, 
victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva represaliilor, a intimidării şi a 
riscului de face din nou obiectul traficului.

Or. en
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Amendamentul 85
Anna Záborská

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului din 15 martie 2001 privind 
statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale stabileşte un set de drepturi ale 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
inclusiv dreptul la protecţie şi la 
despăgubiri. În plus, victimele traficului de 
persoane ar trebui să aibă acces la 
consiliere juridică şi la reprezentare 
juridică, inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Obiectivul consilierii juridice 
este de a permite victimelor să fie 
informate şi să primească sfaturi cu privire 
la diferitele posibilităţi pe care le au. 
Consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică ar trebui să fie furnizate gratuit, cel 
puţin în situaţia în care victima nu dispune 
de suficiente resurse financiare, într-un 
mod care să fie conform cu procedurile 
interne ale statelor membre. Întrucât este 
puţin probabil ca în special victimele care 
sunt copii să dispună de astfel de resurse, 
consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică pentru acestea ar fi, în practică,
gratuite. Mai mult, pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, desfăşurate în 
conformitate cu procedurile naţionale, 
victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva represaliilor, a intimidării şi a 
riscului de face din nou obiectul traficului.

(12) Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului din 15 martie 2001 privind 
statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale stabileşte un set de drepturi ale 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
inclusiv dreptul la protecţie şi la 
despăgubiri. În plus, victimele traficului de 
persoane ar trebui să aibă acces la 
consiliere juridică şi la reprezentare 
juridică, inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Obiectivul consilierii juridice 
este de a permite victimelor să fie 
informate şi să primească sfaturi cu privire 
la diferitele posibilităţi pe care le au.
Consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică ar trebui să fie furnizate gratuit, cel 
puţin în situaţia în care victima nu dispune 
de suficiente resurse financiare, într-un 
mod care să fie conform cu procedurile 
interne ale statelor membre. Întrucât este 
puţin probabil ca în special victimele care 
sunt copii să dispună de astfel de resurse, 
consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică pentru acestea vor fi gratuite. Mai 
mult, pe baza unei evaluări individuale a 
riscului, desfăşurate în conformitate cu 
procedurile naţionale, victimele ar trebui să 
fie protejate împotriva represaliilor, a 
intimidării şi a riscului de face din nou 
obiectul traficului.

Or. en

Justificare

Considerentul 12 trebuie pus de acord cu formularea mai strictă de la articolul 14 alineatul 
(2) („Statele membre se asigură că victimele traficului de persoane care sunt copii au acces 
imediat la consiliere juridică gratuită şi la reprezentare juridică gratuită, inclusiv în vederea 
solicitării de despăgubiri.”).
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Amendamentul 86
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(12) Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului din 15 martie 2001 privind 
statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale stabileşte un set de drepturi ale 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
inclusiv dreptul la protecţie şi la 
despăgubiri. În plus, victimele traficului de 
persoane ar trebui să aibă acces la 
consiliere juridică şi la reprezentare 
juridică, inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Obiectivul consilierii juridice 
este de a permite victimelor să fie 
informate şi să primească sfaturi cu privire 
la diferitele posibilităţi pe care le au. 
Consilierea juridică şi reprezentarea 
juridică ar trebui să fie furnizate gratuit, 
cel puţin în situaţia în care victima nu 
dispune de suficiente resurse financiare, 
într-un mod care să fie conform cu 
procedurile interne ale statelor membre. 
Întrucât este puţin probabil ca în special 
victimele care sunt copii să dispună de 
astfel de resurse, consilierea juridică şi 
reprezentarea juridică pentru acestea ar fi, 
în practică, gratuite. Mai mult, pe baza unei 
evaluări individuale a riscului, desfăşurate 
în conformitate cu procedurile naţionale, 
victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva represaliilor, a intimidării şi a 
riscului de face din nou obiectul traficului.

(12) Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului din 15 martie 2001 privind 
statutul victimelor în cadrul procedurilor 
penale stabileşte un set de drepturi ale 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
inclusiv dreptul la protecţie şi la 
despăgubiri. În plus, victimele traficului de 
persoane trebuie să aibă acces la consiliere 
juridică şi la reprezentare juridică, inclusiv 
în vederea solicitării de despăgubiri. 
Obiectivul consilierii juridice este de a 
permite victimelor să fie informate şi să 
primească sfaturi cu privire la diferitele 
posibilităţi pe care le au. Consilierea 
juridică şi reprezentarea juridică trebuie să 
fie furnizate gratuit, cel puţin în situaţia în 
care victima nu dispune de suficiente 
resurse financiare, într-un mod care să fie 
conform cu procedurile interne ale statelor 
membre. Întrucât este puţin probabil ca în 
special victimele care sunt copii să dispună 
de astfel de resurse, consilierea juridică şi 
reprezentarea juridică pentru acestea ar fi, 
în practică, gratuite. Mai mult, pe baza unei 
evaluări individuale a riscului, desfăşurate 
în conformitate cu procedurile naţionale, 
victimele trebuie să fie protejate împotriva 
represaliilor, a intimidării şi a riscului de 
face din nou obiectul traficului.

Or. lt
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Amendamentul 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Victimele traficului care au suferit 
deja de pe urma abuzurilor şi tratamentului 
degradant care sunt, în general, un corolar 
al traficului de persoane, de exemplu de pe 
urma exploatării sexuale, a violului, a 
practicilor similare sclaviei sau a prelevării 
de organe, ar trebui protejate de 
victimizarea secundară şi de orice noi 
traume în cursul procedurii penale. În acest 
scop, victimele traficului ar trebui, în 
cursul cercetării şi procedurii penale, să 
beneficieze de un tratament adaptat 
nevoilor lor specifice. Evaluarea nevoilor 
specifice ale victimelor ar trebui să ţină 
seama de aspecte precum vârsta, 
graviditatea, starea de sănătate, un 
handicap şi alţi factori de ordin personal, 
precum şi de consecinţele fizice şi 
psihologice ale activităţii infracţionale la 
care a fost supusă victima. Oportunitatea 
aplicării unui anumit tratament şi 
modalităţile de aplicare a acestuia trebuie 
stabilite pe baza criteriilor definite de 
legislaţia naţională, a puterii discreţionare, 
a practicii şi orientării instanţelor penale, 
printr-o evaluare de la caz la caz.

(13) Victimele traficului care au suferit 
deja de pe urma abuzurilor şi tratamentului 
degradant care sunt, în general, un corolar 
al traficului de persoane, de exemplu de pe 
urma exploatării sexuale, a violului, a 
practicilor similare sclaviei sau a prelevării 
de organe, ar trebui protejate de 
victimizarea secundară şi de orice noi 
traume în cursul procedurii penale. În acest 
scop, victimele traficului ar trebui, în 
cursul cercetării şi procedurii penale, să 
beneficieze de un tratament adaptat 
nevoilor lor specifice. Evaluarea nevoilor 
specifice ale victimelor ar trebui să ţină 
seama de aspecte precum sexul, vârsta, 
graviditatea, starea de sănătate, un 
handicap, statutul de imigrant şi alţi 
factori de ordin personal, precum şi de 
consecinţele fizice şi psihologice ale 
activităţii infracţionale la care a fost supusă 
victima. Oportunitatea aplicării unui 
anumit tratament şi modalităţile de aplicare 
a acestuia trebuie stabilite pe baza 
criteriilor definite de legislaţia naţională, a 
puterii discreţionare, a practicii şi orientării 
instanţelor penale, printr-o evaluare de la 
caz la caz.

Or. en
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Amendamentul 88
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Victimele traficului care au suferit 
deja de pe urma abuzurilor şi tratamentului 
degradant care sunt, în general, un corolar 
al traficului de persoane, de exemplu de pe 
urma exploatării sexuale, a violului, a 
practicilor similare sclaviei sau a prelevării 
de organe, ar trebui protejate de 
victimizarea secundară şi de orice noi 
traume în cursul procedurii penale. În acest 
scop, victimele traficului ar trebui, în 
cursul cercetării şi procedurii penale, să 
beneficieze de un tratament adaptat 
nevoilor lor specifice. Evaluarea nevoilor 
specifice ale victimelor ar trebui să ţină 
seama de aspecte precum vârsta, 
graviditatea, starea de sănătate, un 
handicap şi alţi factori de ordin personal, 
precum şi de consecinţele fizice şi 
psihologice ale activităţii infracţionale la 
care a fost supusă victima. Oportunitatea 
aplicării unui anumit tratament şi 
modalităţile de aplicare a acestuia trebuie 
stabilite pe baza criteriilor definite de 
legislaţia naţională, a puterii discreţionare, 
a practicii şi orientării instanţelor penale, 
printr-o evaluare de la caz la caz.

(13) Victimele traficului care au suferit 
deja de pe urma abuzurilor şi tratamentului 
degradant care sunt, în general, un corolar 
al traficului de persoane, de exemplu de pe 
urma exploatării sexuale, a violului, a 
practicilor similare sclaviei sau a prelevării 
de organe, ar trebui protejate de 
victimizarea secundară şi de orice noi 
traume în cursul procedurii penale. În acest 
scop, victimele traficului ar trebui, în 
cursul cercetării şi procedurii penale, să 
beneficieze de un tratament adaptat 
nevoilor lor specifice. Evaluarea nevoilor 
specifice ale victimelor ar trebui să ţină 
seama de aspecte precum sexul, vârsta, 
graviditatea, starea de sănătate, un 
handicap, statutul ca imigrant şi alţi 
factori de ordin personal, precum şi de 
consecinţele fizice şi psihologice ale 
activităţii infracţionale la care a fost supusă 
victima. Oportunitatea aplicării unui 
anumit tratament şi modalităţile de aplicare 
a acestuia trebuie stabilite pe baza 
criteriilor definite de legislaţia naţională, a 
puterii discreţionare, a practicii şi orientării 
instanţelor penale, printr-o evaluare de la 
caz la caz.

Or. en
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Amendamentul 89
Anna Záborská

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Victimele traficului care au suferit 
deja de pe urma abuzurilor şi tratamentului 
degradant care sunt, în general, un corolar 
al traficului de persoane, de exemplu de pe 
urma exploatării sexuale, a violului, a 
practicilor similare sclaviei sau a prelevării 
de organe, ar trebui protejate de 
victimizarea secundară şi de orice noi 
traume în cursul procedurii penale. În acest 
scop, victimele traficului ar trebui, în 
cursul cercetării şi procedurii penale, să 
beneficieze de un tratament adaptat 
nevoilor lor specifice. Evaluarea nevoilor 
specifice ale victimelor ar trebui să ţină 
seama de aspecte precum vârsta, 
graviditatea, starea de sănătate, un 
handicap şi alţi factori de ordin personal, 
precum şi de consecinţele fizice şi 
psihologice ale activităţii infracţionale la 
care a fost supusă victima. Oportunitatea 
aplicării unui anumit tratament şi 
modalităţile de aplicare a acestuia trebuie 
stabilite pe baza criteriilor definite de 
legislaţia naţională, a puterii discreţionare, 
a practicii şi orientării instanţelor penale, 
printr-o evaluare de la caz la caz.

(13) Victimele traficului care au suferit 
deja de pe urma abuzurilor şi tratamentului 
degradant care sunt, în general, un corolar 
al traficului de persoane, de exemplu de pe 
urma exploatării sexuale, a abuzurilor 
sexuale, a violului, a practicilor similare 
sclaviei sau a prelevării de organe, ar trebui 
protejate de victimizarea secundară şi de 
orice noi traume în cursul procedurii 
penale. În acest scop, victimele traficului ar 
trebui, în cursul cercetării şi procedurii 
penale, să beneficieze de un tratament 
adaptat nevoilor lor specifice. Evaluarea 
nevoilor specifice ale victimelor ar trebui 
să ţină seama de aspecte precum vârsta, 
graviditatea, starea de sănătate, un 
handicap şi alţi factori de ordin personal, 
precum şi de consecinţele fizice şi 
psihologice ale activităţii infracţionale la 
care a fost supusă victima. Oportunitatea 
aplicării unui anumit tratament şi 
modalităţile de aplicare a acestuia trebuie 
stabilite pe baza criteriilor definite de 
legislaţia naţională, a puterii discreţionare, 
a practicii şi orientării instanţelor penale, 
printr-o evaluare de la caz la caz.

Or. en

Justificare

Menţionarea abuzurilor sexuale este necesară atât din considerente legate de practicile 
traficanţilor, cât şi de faptul că exploatarea sexuală (menţionată la considerentul 13) face, 
după cum se afirmă, obiectul propunerii COM (2010)0094, împreună cu abuzurile sexuale.
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Amendamentul 90
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Victimele traficului care au suferit 
deja de pe urma abuzurilor şi tratamentului 
degradant care sunt, în general, un corolar 
al traficului de persoane, de exemplu de pe 
urma exploatării sexuale, a violului, a 
practicilor similare sclaviei sau a prelevării 
de organe, ar trebui protejate de 
victimizarea secundară şi de orice noi 
traume în cursul procedurii penale. În acest 
scop, victimele traficului ar trebui, în 
cursul cercetării şi procedurii penale, să 
beneficieze de un tratament adaptat 
nevoilor lor specifice. Evaluarea nevoilor 
specifice ale victimelor ar trebui să ţină 
seama de aspecte precum vârsta, 
graviditatea, starea de sănătate, un 
handicap şi alţi factori de ordin personal, 
precum şi de consecinţele fizice şi 
psihologice ale activităţii infracţionale la 
care a fost supusă victima. Oportunitatea
aplicării unui anumit tratament şi 
modalităţile de aplicare a acestuia trebuie 
stabilite pe baza criteriilor definite de 
legislaţia naţională, a puterii discreţionare, 
a practicii şi orientării instanţelor penale, 
printr-o evaluare de la caz la caz.

(13) Victimele traficului care au suferit 
deja de pe urma abuzurilor şi tratamentului 
degradant care sunt, în general, un corolar 
al traficului de persoane, de exemplu de pe 
urma exploatării sexuale, a violului, a 
practicilor similare sclaviei sau a prelevării 
de organe, ar trebui protejate de 
victimizarea secundară şi de orice noi 
traume în cursul procedurii penale. În acest 
scop, victimele traficului ar trebui, în 
cursul cercetării şi procedurii penale, să 
beneficieze de un tratament adaptat 
nevoilor lor specifice. Evaluarea nevoilor 
specifice ale victimelor ar trebui să ţină 
seama de aspecte precum vârsta, 
graviditatea, starea de sănătate, un 
handicap şi alţi factori de ordin personal, 
precum şi de consecinţele fizice şi 
psihologice ale activităţii infracţionale la 
care a fost supusă victima. Modul în care 
se aplică un anumit tratament trebuie 
stabilite pe baza criteriilor definite de 
legislaţia naţională, a normelor puterii 
discreţionare, a practicii şi orientării 
instanţelor penale, printr-o evaluare de la 
caz la caz.

Or. en

Justificare

Se urmăreşte ca aplicarea unui tratament să fie considerată ca măsură de rutină, şi nu drept 
una de excepţie.

Amendamentul 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Propunere de directivă
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Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(13a) Pentru a evita ca victimele să 
intenteze mai multe procese, statele 
membre trebuie să le asigure acestora 
dreptul de a extinde şi a menţine, atunci 
când se deplasează în interiorul Uniunii 
Europene, acelaşi nivel de protecţie 
acordat într-un stat membru, în mod 
simplu şi cu eficacitate. Pentru aceasta, 
victimele traficului de fiinţe umane 
trebuie informate cu privire la existenţa 
procedurilor comunitare de cooperare 
judiciară existente în acest scop. 

Or. es

Amendamentul 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pe lângă măsurile de care pot 
beneficia toate victimele traficului de 
persoane, statele membre ar trebui să se 
asigure că pentru copiii care au fost victime 
ale traficului sunt disponibile măsuri 
specifice de asistenţă, sprijin şi protecţie. 
Aceste măsuri ar trebui acordate având în 
vedere interesul superior al copilului şi în 
conformitate cu Convenţia ONU privind 
drepturile copilului. În cazul în care vârsta 
unei persoane care face obiectul traficului 
de persoane este incertă şi există motive să 
se creadă că aceasta are mai puţin de 18 
ani, ar trebui să se pornească de la 
prezumţia că persoana respectivă este copil 
şi aceasta ar trebui să primească asistenţă, 
sprijin şi protecţie imediate. Măsurile de 
asistenţă şi sprijin acordate copiilor care 
sunt victime ale traficului ar trebui să 

(14) Pe lângă măsurile de care pot 
beneficia toate victimele traficului de 
persoane, statele membre ar trebui să se 
asigure că pentru copiii care au fost victime 
ale traficului sunt disponibile măsuri 
specifice de asistenţă, sprijin şi protecţie. 
Aceste măsuri ar trebui acordate având în 
vedere interesul superior al copilului şi în 
conformitate cu Convenţia ONU privind 
drepturile copilului. În cazul în care vârsta 
unei persoane care face obiectul traficului 
de persoane este incertă şi există motive să 
se creadă că aceasta are mai puţin de 18 
ani, ar trebui să se pornească de la 
prezumţia că persoana respectivă este copil 
şi aceasta ar trebui să primească asistenţă, 
sprijin şi protecţie imediate. Măsurile de 
asistenţă şi sprijin acordate copiilor care 
sunt victime ale traficului ar trebui să 
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vizeze în primul rând recuperarea fizică şi 
psihico-socială a acestora şi ar trebui să 
aibă în vedere o soluţie durabilă pentru 
persoana în cauză. Întrucât copilul care a 
făcut obiectul traficului ar trebui reintegrat 
cât mai repede posibil în societate, aceste 
măsuri vor trebui neapărat să includă 
dreptul de a avea acces la educaţie. Având 
în vedere că victimele traficului de 
persoane care sunt copii sunt deosebit de 
vulnerabile, ar trebui să se prevadă măsuri 
de protecţie suplimentare pentru a proteja 
aceşti copii pe durata audierilor din cadrul 
cercetării şi procedurilor penale.

vizeze în primul rând recuperarea fizică şi 
psihico-socială a acestora şi ar trebui să 
aibă în vedere o soluţie durabilă pentru 
persoana în cauză. Întrucât copilul care a 
făcut obiectul traficului ar trebui reintegrat 
cât mai repede posibil în societate şi în 
existenţa normală, în sânul familiei 
naturale sau al familiei adoptive, aceste 
măsuri vor trebui neapărat să includă 
dreptul de a avea acces la educaţie. Având 
în vedere că victimele traficului de 
persoane care sunt copii sunt deosebit de 
vulnerabile, ar trebui să se prevadă măsuri 
de protecţie suplimentare pentru a proteja 
aceşti copii pe durata audierilor din cadrul 
cercetării şi procedurilor penale.

Or. en

Amendamentul 93
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului 
de persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, inclusiv al cercetării 
în domeniul noilor forme de trafic de 
fiinţe umane, al informării, al colectării 
armonizate de date, al sensibilizării şi al 
educaţiei, să instituie şi/sau să consolideze 
politici de prevenire a traficului de 
persoane, inclusiv să adopte măsuri de 
descurajare a cererii, care favorizează toate 
formele de exploatare, şi măsuri de 
reducere a riscului ca oamenii să devină 
victime ale traficului de fiinţe umane. În 
astfel de iniţiative, statele membre ar trebui 
să adopte o perspectivă care să ţină seama 
de specificităţile fiecărui sex şi o abordare 
care să ţină cont de drepturile copilului. 
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ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, 
personalului medical şi funcţionarilor 
consulari, însă ar putea include, în 
funcţie de situaţia locală, şi alte categorii 
de funcţionari publici care sunt 
susceptibile să se confrunte cu victime ale 
traficului în activitatea lor.

Or. en

Justificare

Partea eliminată se regăseşte deja într-un alt considerent din proiectul de raport.

Amendamentul 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, inclusiv al cercetării 
în domeniul noilor forme de trafic de 
fiinţe umane, al informării, al formării, al 
colectării armonizate de date , al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de fiinţe 
umane. În astfel de iniţiative, statele 
membre ar trebui să adopte o perspectivă 
care să ţină seama de specificităţile fiecărui 
sex şi o abordare care să ţină cont de 
drepturile copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
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poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor.

măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici şi 
entităţi sociale private care sunt 
susceptibile să se confrunte cu victime ale 
traficului în activitatea lor.

Or. en

Amendamentul 95
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Statele membre depun eforturile 
adecvate pentru identificarea şi 
eradicarea implicării sau complicităţii la 
trafic a sectorului public. Funcţionarii care 
sunt susceptibili să intre în contact cu 
victimele sau cu victimele potenţiale ale 
traficului de persoane ar trebui să 
beneficieze de o formare corespunzătoare 
pentru a fi în măsură să identifice victimele 
şi să se ocupe de ele. Această obligaţie de 
formare s-ar aplica în special în cazul 
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putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor.

ofiţerilor de poliţie sub acoperire, 
poliţiştilor de frontieră, inspectorilor
muncii, personalului medical şi 
funcţionarilor consulari, însă ar putea 
include, în funcţie de situaţia locală, şi alte 
categorii de funcţionari publici care sunt 
susceptibile să se confrunte cu victime ale 
traficului în activitatea lor. Statele membre 
ar trebui să conlucreze cu societatea civilă 
care se ocupă de persoanele traficate în 
ceea ce priveşte iniţiativele din domeniul 
elaborării politicilor, al formării, precum 
şi la monitorizarea şi evaluarea efectelor 
măsurilor de combatere a traficului.

Or. en

Amendamentul 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
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poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor.

poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor. Statele 
membre iau măsuri pentru a asigura că 
serviciile sociale, medicale, educative, de 
imigrare şi cu rol executiv în aplicarea 
legislaţiei oferă persoanelor care au căzut 
victime traficului de fiinţe umane o 
orientare clară şi cuprinzătoare.

Or. en

Amendamentul 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, inclusiv al cercetării 
în domeniul noilor forme de trafic de 
fiinţe umane, al informării, al colectării 
armonizate de date şi al schimbului de 
informaţii cu ONG-urile specializate în 
combaterea traficului de fiinţe umane, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de fiinţe 
umane. În astfel de iniţiative, statele 
membre ar trebui să adopte o perspectivă 
care să ţină seama de specificităţile fiecărui 
sex şi o abordare care să ţină cont de 
drepturile copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
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frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor.

formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor.

Or. en

Amendamentul 98
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
colectării de date cu respectarea strictă a 
persoanelor la care se referă datele, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
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putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor.

frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical şi funcţionarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcţie de situaţia locală, 
şi alte categorii de funcţionari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor.

Or. en

Justificare

Este important să se efectueze colectarea datelor privind traficul de fiinţa umane respectând 
deplin victima.

Amendamentul 99
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, să instituie 
şi/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului. Funcţionarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potenţiale ale traficului 
de persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele şi să se 
ocupe de ele. Această obligaţie de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie sub acoperire, poliţiştilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, 
personalului medical şi funcţionarilor 

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării şi al educaţiei, precum şi al 
unor măsuri de reducere a stereotipurilor 
specifice de gen tradiţionale să instituie şi 
să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, şi 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de iniţiative, statele membre 
trebuie să adopte o perspectivă care să ţină 
seama de specificităţile fiecărui sex şi o 
abordare care să ţină cont de drepturile 
copilului.
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consulari, însă ar putea include, în 
funcţie de situaţia locală, şi alte categorii 
de funcţionari publici care sunt 
susceptibile să se confrunte cu victime ale 
traficului în activitatea lor.

Or. lt

Amendamentul 100
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statisticile comparabile de colectat 
ar trebui să includă cel puţin date 
referitoare la numărul de persoane 
traficate, inclusiv date referitoare la sexul, 
vârsta şi naţionalitatea victimelor, precum 
şi la formele de trafic, tipul de servicii la 
care erau folosite victimele, numărul de 
traficanţi arestaţi, inculpaţi şi condamnaţi 
şi mecanismele de trimitere către 
autorităţile naţionale care se ocupă de 
azil.

Or. en

Amendamentul 101
Anna Hedh

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să creeze 
sisteme mai bune de monitorizare a 
activităţilor agenţiilor private de 
recrutare, inclusiv ale agenţiilor care 
recrutează lucrători sezonieri, care să se 
bazeze pe standardele stabilite în
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Convenţia nr. 181 a OIM privind agenţiile 
private de recrutare.

Or. en

Amendamentul 102
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(15a) Funcţionarii care sunt susceptibili 
să intre în contact cu victimele sau cu 
victimele potenţiale ale traficului de fiinţe 
umane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele sau 
victimele potenţiale şi să urmeze o 
abordare care să ţină seama de gen. 
Această obligaţie de formare ar trebui să 
se aplice în special în cazul ofiţerilor de 
poliţie, poliţiştilor de frontieră, al 
funcţionarilor din serviciile de imigrare, 
procurorilor, avocaţilor, magistraţilor şi 
personalului judiciar, inspectorilor pe 
probleme de muncă, serviciilor sociale, 
personalului medical şi a celui de îngrijire 
a copiilor, precum şi funcţionarilor 
consulari, însă ar putea include, în 
funcţie de situaţia locală, şi alte categorii 
de funcţionari publici care sunt 
susceptibili să se confrunte în activitatea 
lor cu victime ale traficului de fiinţe 
umane.

Or. lt



AM\823510RO.doc 49/116 PE445.701v01-00

RO

Amendamentul 103
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) La implementarea prezentei 
directive, ar trebui să fie luat în 
considerare în mod corespunzător 
proiectul de directivă privind stabilirea 
unor condiţii uniforme de intrare şi 
şedere pentru lucrătorii sezonieri din ţări 
terţe.

Or. en

Justificare

Conform ultimului raport al Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, forma 
cea mai comună de trafic cu fiinţe umane este exploatarea sexuală a femeilor şi a copiilor 
(79%), urmată de munca forţată (18%). În această privinţă, trebuie să utilizăm la maximum 
toate mijloacele pe care le avem la dispoziţie pentru a combate toate formele de trafic de 
fiinţe umane.

Amendamentul 104
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Comisia şi statele membre 
diferenţiază clienţii în funcţie de intenţii. 
Clienţii traficului cu organe nu ar trebui 
trataţi în acelaşi mod ca şi clienţii altor 
forme de trafic, întrucât în cazul 
traficului de organe este în joc viaţa 
clientului.

Or. en
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Amendamentul 105
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 15c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15c) Funcţionarii susceptibili să intre în 
contact cu victimele sau cu victimele 
potenţiale ale traficului de fiinţe umane 
ar trebui să beneficieze de o pregătire 
corespunzătoare pentru a identifica 
victimele şi a se ocupa de ele. Această 
obligaţie de formare ar trebui să se aplice 
în special în cazul ofiţerilor de poliţie, 
poliţiştilor de frontieră, persoanelor care 
lucrează în centrele de detenţie pentru 
migranţi şi funcţionarilor din domeniul 
imigraţiei, judecătorilor şi personalului 
din justiţie, inspectorilor muncii, 
personalului medical şi a celui din 
serviciile sociale şi de îngrijire a copiilor, 
precum şi funcţionarilor consulari, însă 
ar putea include, în funcţie de situaţia 
locală, şi alte categorii de funcţionari 
publici care sunt susceptibili să se 
confrunte în activitatea lor cu victime ale 
traficului. Reprezentanţii serviciilor de 
aplicare a legii şi procurorii ar trebui să 
beneficieze de o formare adecvată, având 
în vedere şi obiectivul consolidării 
cooperării judiciare şi poliţieneşti la nivel 
internaţional.

Or. en

Amendamentul 106
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 15d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15d) Mecanismele de inspecţie şi de 
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aplicare a legislaţiei muncii trebuie 
întărite în toate statele membre; Statele 
membre, de asemenea, ar trebui să se 
asigure că beneficiază de cadrul legal 
necesar şi că toate mecanismele, 
pregătirile şi resursele tehnice adecvate 
necesare sunt disponibile pentru a le 
permite acestora să îşi îndeplinească 
obligaţiile legale, conferind 
responsabilitate funcţionarilor din 
organismele de inspecţie, în cooperare 
strânsă cu sindicatele şi punându-le la 
dispoziţie informaţiile şi cursurile de 
pregătire necesare pentru a le permite să 
identifice victimele traficului de fiinţe 
umane a căror muncă este exploatată.
Statele membre ar trebui să-şi intensifice 
cooperarea şi coordonarea la nivelul 
Uniunii în acest domeniu, alături de 
Comitetul Economic şi Social European, 
Confederaţia europeană a sindicatelor, 
partenerii sociali şi alte părţi interesate.
Consiliul trebuie, de asemenea, să aibă în 
vedere interconectarea inspecţiilor 
naţionale de muncă.

Or. en

Amendamentul 107
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Directiva 2009/52/CE din 18 iunie 
2009 de stabilire a standardelor minime 
privind sancţiunile şi măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe 
aflaţi în situaţie de şedere ilegală prevede
sancţiuni pentru angajatorii de resortisanţi 
proveniţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de 
şedere ilegală care, chiar dacă nu au fost 
acuzaţi de trafic de persoane sau nu au fost 
condamnaţi pentru această infracţiune, 

(16) Directiva 2009/52/CE din 18 iunie 
2009 de stabilire a standardelor minime 
privind sancţiunile şi măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe 
aflaţi în situaţie de şedere ilegală prevede 
sancţiuni pentru angajatorii de resortisanţi 
proveniţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de 
şedere ilegală care, chiar dacă nu au fost 
acuzaţi de trafic de persoane sau nu au fost 
condamnaţi pentru această infracţiune, 
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utilizează munca sau serviciile unei
persoane despre care ştiu că este victimă a 
traficului de persoane. În plus, statele 
membre ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea impunerii de sancţiuni 
utilizatorilor oricărui serviciu obţinut de la 
o persoană despre care ştiu că este victimă 
a traficului de persoane. Această 
incriminare suplimentară i-ar putea include 
pe angajatorii de resortisanţi ai ţărilor terţe 
aflaţi în situaţie de şedere legală şi de 
resortisanţi ai UE, precum şi pe persoanele 
care cumpără servicii sexuale de la orice 
persoană care este victimă a traficului de 
persoane, indiferent de cetăţenia lor.

utilizează munca sau serviciile unei 
persoane despre care ştiu că este victimă a 
traficului de persoane. În plus, statele 
membre ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea impunerii de sancţiuni 
utilizatorilor oricărui serviciu obţinut de la 
o persoană despre care ştiu că este victimă 
a traficului de persoane, şi ar trebui să 
impună sancţiuni celor care utilizează 
prostituţia. Această incriminare 
suplimentară i-ar putea include pe 
angajatorii de resortisanţi ai ţărilor terţe 
aflaţi în situaţie de şedere legală şi de 
resortisanţi ai UE, precum şi pe persoanele 
care cumpără servicii sexuale de la orice 
persoană care este victimă a traficului de 
persoane, indiferent de cetăţenia lor.

Or. en

Amendamentul 108
Anna Záborská

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Directiva 2009/52/CE din 18 iunie 
2009 de stabilire a standardelor minime 
privind sancţiunile şi măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe 
aflaţi în situaţie de şedere ilegală prevede 
sancţiuni pentru angajatorii de resortisanţi 
proveniţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de 
şedere ilegală care, chiar dacă nu au fost 
acuzaţi de trafic de persoane sau nu au fost 
condamnaţi pentru această infracţiune, 
utilizează munca sau serviciile unei 
persoane despre care ştiu că este victimă a 
traficului de persoane. În plus, statele 
membre ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea impunerii de sancţiuni 
utilizatorilor oricărui serviciu obţinut de la 
o persoană despre care ştiu că este victimă 
a traficului de persoane. Această 

(16) Directiva 2009/52/CE din 18 iunie 
2009 de stabilire a standardelor minime 
privind sancţiunile şi măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe 
aflaţi în situaţie de şedere ilegală prevede 
sancţiuni pentru angajatorii de resortisanţi 
proveniţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de 
şedere ilegală care, chiar dacă nu au fost 
acuzaţi de trafic de persoane sau nu au fost 
condamnaţi pentru această infracţiune, 
utilizează munca sau serviciile unei 
persoane despre care ştiu că este victimă a 
traficului de persoane. În plus, statele 
membre ar trebui să ia în considerare 
posibilitatea impunerii de sancţiuni 
utilizatorilor oricărui serviciu obţinut de la 
o persoană despre care ştiu că este victimă 
a traficului de persoane. Această 
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incriminare suplimentară i-ar putea include 
pe angajatorii de resortisanţi ai ţărilor terţe 
aflaţi în situaţie de şedere legală şi de 
resortisanţi ai UE, precum şi pe persoanele 
care cumpără servicii sexuale de la orice 
persoană care este victimă a traficului de 
persoane, indiferent de cetăţenia lor.

incriminare suplimentară i-ar putea include 
pe angajatorii de resortisanţi ai ţărilor terţe 
aflaţi în situaţie de şedere legală şi de 
resortisanţi ai UE. Ar trebui prevăzute 
sancţiuni pentru persoanele care cumpără 
servicii sexuale de la orice persoană care 
este victimă a traficului de persoane, 
indiferent de cetăţenia lor.

Or. en

Justificare

Gravitatea acţiunii menţionate în partea amendată dispoziţiei trebuie să atragă după sine o 
sancţiune.

Amendamentul 109
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să instituie, 
sub forma pe care acestea o consideră 
adecvată şi în conformitate cu propria lor 
organizare internă, precum şi ţinând cont 
de necesitatea unei structuri minime cu 
sarcini bine-definite, sisteme naţionale de 
monitorizare, de exemplu raportori 
naţionali sau mecanisme echivalente care 
să efectueze evaluări ale tendinţelor în 
materie de trafic de persoane, să măsoare 
rezultatele acţiunilor de combatere a 
traficului şi să prezinte periodic rapoarte 
autorităţilor naţionale competente.

(17) Statele membre ar trebui să instituie, 
sub forma pe care acestea o consideră 
adecvată şi în conformitate cu propria lor 
organizare internă, precum şi ţinând cont 
de necesitatea unei structuri minime cu 
sarcini bine-definite, sisteme naţionale de 
monitorizare, de exemplu raportori 
naţionali sau mecanisme echivalente care 
să efectueze evaluări ale tendinţelor în 
materie de trafic de persoane, să măsoare 
rezultatele acţiunilor de combatere a 
traficului şi să prezinte periodic rapoarte 
autorităţilor naţionale competente. Pe 
lângă sistemele naţionale de monitorizare 
şi de raportare, coordonatorul antitrafic 
al UE, încadrat în DG Justiţie, libertate şi 
securitate, ar trebui să contribuie la o 
cooperare eficace între statele membre şi 
instituţiile şi agenţiile UE, pentru a 
combate traficul de fiinţa umane şi a 
asigura întreprinderea unor acţiuni 
adecvate la nivel european.
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Or. en

Justificare

Numirea unui coordonator UE antitrafic trebuie să vină în întâmpinarea unor abordări 
coerente ale statelor membre şi să permită o serie de acţiuni eficace şi vizibile la nivelul UE 
împotriva traficului de fiinţe umane.

Amendamentul 110
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(17) Statele membre ar trebui să instituie, 
sub forma pe care acestea o consideră 
adecvată şi în conformitate cu propria lor 
organizare internă, precum şi ţinând cont 
de necesitatea unei structuri minime cu 
sarcini bine-definite, sisteme naţionale de 
monitorizare, de exemplu raportori 
naţionali sau mecanisme echivalente care 
să efectueze evaluări ale tendinţelor în 
materie de trafic de persoane, să măsoare 
rezultatele acţiunilor de combatere a 
traficului şi să prezinte periodic rapoarte 
autorităţilor naţionale competente.

(17) Statele membre ar trebui să instituie, 
sub forma pe care acestea o consideră 
adecvată şi în conformitate cu propria lor 
organizare internă, precum şi ţinând cont 
de necesitatea unei structuri minime cu 
sarcini bine-definite, sisteme naţionale 
eficace de monitorizare, de exemplu 
raportori naţionali sau mecanisme 
echivalente care să efectueze evaluări ale 
tendinţelor în materie de trafic de persoane, 
să măsoare rezultatele acţiunilor de 
combatere a traficului şi să prezinte 
periodic rapoarte autorităţilor naţionale 
competente.

Or. lt

Amendamentul 111
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Uniunea Europeană creează, sub 
supravegherea Comisarului pentru 
afaceri interne, funcţia de coordonator 
UE pentru combaterea traficului de fiinţe 
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umane, care să coordoneze măsurile şi 
politicile comunitare în acest domeniu, 
inclusiv activităţile reţelei de raportori 
naţionali, şi care să prezinte rapoarte 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 112
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Coordonatorul UE antitrafic 
elaborează periodic studii comparative de 
evaluare a planurilor naţionale de acţiune 
pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane, subliniind cu precădere cele mai 
bune practici. Studiul este prezentat 
Parlamentului European, parlamentelor 
naţionale, Comisiei Europene şi 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 113
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, mai ales demnitatea 
umană, interzicerea sclaviei, a muncii 
forţate şi a traficului de persoane, 
interzicerea torturii şi a tratamentelor sau 
pedepselor inumane sau degradante, 

(19) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, mai ales egalitatea de 
gen, demnitatea umană, interzicerea 
sclaviei, a muncii forţate şi a traficului de 
persoane, interzicerea torturii şi a 
tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
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drepturile copilului, dreptul la libertate şi la 
securitate, libertatea de expresie şi de
informare, protecţia datelor cu caracter 
personal, dreptul la o cale de atac eficientă 
şi la un proces echitabil şi principiile 
legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor 
şi sancţiunilor penale. În special, prezenta 
directivă urmăreşte să asigure respectarea 
deplină a acestor drepturi şi principii şi 
trebuie transpusă în mod corespunzător.

degradante, drepturile copilului, dreptul la 
libertate şi la securitate, libertatea de 
expresie şi de informare, protecţia datelor 
cu caracter personal, dreptul la o cale de 
atac eficientă şi la un proces echitabil şi 
principiile legalităţii şi proporţionalităţii 
infracţiunilor şi sancţiunilor penale. În 
special, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure respectarea deplină a acestor 
drepturi şi principii şi trebuie transpusă în 
mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, mai ales demnitatea 
umană, interzicerea sclaviei, a muncii 
forţate şi a traficului de persoane, 
interzicerea torturii şi a tratamentelor sau 
pedepselor inumane sau degradante, 
drepturile copilului, dreptul la libertate şi la 
securitate, libertatea de expresie şi de 
informare, protecţia datelor cu caracter 
personal, dreptul la o cale de atac eficientă 
şi la un proces echitabil şi principiile 
legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor 
şi sancţiunilor penale. În special, prezenta 
directivă urmăreşte să asigure respectarea 
deplină a acestor drepturi şi principii şi 
trebuie transpusă în mod corespunzător.

(19) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, mai ales egalitatea de 
gen, demnitatea umană, interzicerea 
sclaviei, a muncii forţate şi a traficului de 
persoane, interzicerea torturii şi a 
tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
degradante, drepturile copilului, dreptul la 
libertate şi la securitate, libertatea de 
expresie şi de informare, protecţia datelor 
cu caracter personal, dreptul la o cale de 
atac eficientă şi la un proces echitabil şi 
principiile legalităţii şi proporţionalităţii 
infracţiunilor şi sancţiunilor penale. În 
special, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure respectarea deplină a acestor 
drepturi şi principii şi trebuie transpusă în 
mod corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, mai ales demnitatea 
umană, interzicerea sclaviei, a muncii 
forţate şi a traficului de persoane, 
interzicerea torturii şi a tratamentelor sau 
pedepselor inumane sau degradante, 
drepturile copilului, dreptul la libertate şi la 
securitate, libertatea de expresie şi de 
informare, protecţia datelor cu caracter 
personal, dreptul la o cale de atac eficientă 
şi la un proces echitabil şi principiile 
legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor 
şi sancţiunilor penale. În special, prezenta 
directivă urmăreşte să asigure respectarea 
deplină a acestor drepturi şi principii şi 
trebuie transpusă în mod corespunzător.

(19) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale şi principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, mai ales demnitatea 
umană, egalitatea de gen, interzicerea 
sclaviei, a muncii forţate şi a traficului de 
persoane, interzicerea torturii şi a 
tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
degradante, drepturile copilului, dreptul la 
libertate şi la securitate, libertatea de 
exprimare şi de informare, protecţia datelor 
cu caracter personal, dreptul la o cale de 
atac eficientă şi la un proces echitabil şi 
principiile legalităţii şi proporţionalităţii 
infracţiunilor şi sancţiunilor penale. În 
special, prezenta directivă urmăreşte să 
asigure respectarea deplină a acestor 
drepturi şi principii şi trebuie transpusă în 
mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea următoarelor 
acte intenţionate: 
recrutarea, transportul, transferul, 
adăpostirea sau primirea de persoane, 
inclusiv schimbul sau transferul de control 
asupra persoanei în cauză, efectuate sub 
ameninţare sau prin uz de forţă sau prin 

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea următoarelor 
acte intenţionate: 
recrutarea, transportul, transferul, 
adăpostirea sau primirea de persoane, 
inclusiv a copiilor, a femeilor însărcinate 
şi a copiilor nenăscuţi ai acestora, prin 
schimbul sau transferul de control asupra 
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alte forme de constrângere, prin răpire, prin 
fraudă, prin înşelătorie, prin abuz de putere 
sau de o poziţie vulnerabilă sau prin 
oferirea sau primirea de bani sau de alte 
foloase pentru a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine controlul asupra 
alteia, în vederea exploatării acesteia.

persoanei în cauză, efectuate sub 
ameninţare sau prin uz de forţă sau prin 
alte forme de constrângere, prin răpire, prin 
fraudă, prin înşelătorie, prin abuz de putere 
sau o poziţie vulnerabilă sau prin oferirea 
sau primirea de plăţi sau de alte foloase 
pentru a obţine consimţământul unei 
persoane care deţine controlul asupra 
alteia, în vederea exploatării acesteia.

Or. en

Amendamentul 117
Lívia Járóka

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 
sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale sau prelevarea de organe.

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit şi 
folosirea la cerşit a unei persoane 
dependente, indiferent de relaţia acesteia 
cu exploatatorii, sclavie sau practici 
similare sclaviei, servitute, exploatarea 
activităţilor infracţionale sau prelevarea de 
organe.

Or. en

Amendamentul 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
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sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 
sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale sau prelevarea de organe.

sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 
sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale, prelevarea de organe sau 
vânzarea copiilor şi a copiilor nenăscuţi 
pentru adopţii ilegale.

Or. en

Amendamentul 119
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 
sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale sau prelevarea de organe.

(3) Exploatarea femeilor, bărbaţilor şi a 
persoanelor sub 18 ani include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 
sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale sau prelevarea de organe.

Or. en

Justificare

Multe victime ale exploatării, în special în cazul muncii forţate, sunt bărbaţi şi tineri, astfel 
încât trebuie subliniat mai clar faptul că definiţia exploatării nu trebuie să fie legată de gen.

Amendamentul 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 



PE445.701v01-00 60/116 AM\823510RO.doc

RO

sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale sau prelevarea de organe.

adopţii ilegale, sclavie sau practici similare 
sclaviei, servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale precum crimele legate de 
droguri, infracţiunile minore etc. sau 
prelevarea de organe ori traficul în 
vederea căsătoriei sau a căsătoriilor 
forţate.

Or. en

Amendamentul 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 
sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale sau prelevarea de organe.

(3) Exploatarea include, cel puţin, 
exploatarea prostituţiei altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forţat, inclusiv cerşit, 
sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităţilor 
infracţionale sau prelevarea de organe, 
celule, ţesuturi şi părţi ale corpului.

Or. en

Justificare

Este firesc să se includă în definiţia exploatării şi prelevarea de celule, ţesuturi şi părţi ale 
corpului.

Amendamentul 122
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consimţământul unei victime a 
traficului de persoane la exploatare, 
intenţionat sau efectiv, este irelevant 

(4) Consimţământul unei victime a 
traficului de persoane la exploatare, 
intenţionat sau efectiv, este întotdeauna 
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atunci când a fost folosit oricare dintre 
mijloacele prezentate la alineatul (1).

irelevant. 

Or. en

Amendamentul 123
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când faptele menţionate la 
alineatul (1) sunt îndreptate împotriva unui 
copil, acestea întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunii de trafic de 
persoane chiar dacă nu a fost folosit 
niciunul dintre mijloacele menţionate la 
alineatul (1).

(5) Atunci când faptele menţionate la 
alineatul (1) sunt îndreptate împotriva unui 
copil sau a unei persoane care suferă 
permanent sau temporar de afecţiuni 
mintale sau psihologice grave care îi 
afectează capacitatea de autodeterminare, 
acestea întrunesc elementele constitutive 
ale infracţiunii de trafic de persoane chiar 
dacă nu a fost folosit niciunul dintre 
mijloacele menţionate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 124
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În sensul prezentei directive, „tutore” 
înseamnă o persoană numită de către 
autorităţile competente pentru a asista şi 
reprezenta un copil rămas fără sprijin, iar 
„reprezentant legal” înseamnă o persoană 
desemnată de către autorităţile 
competente pentru a exercita capacitatea 
juridică în numele copilului atunci când 
este necesar.
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Or. en

Amendamentul 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
infracţiune menţionată la articolul 2 este 
pasibilă de pedeapsa cu închisoarea 
pentru o durată maximă de cel puţin cinci 
ani. 
(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că infracţiunea 
menţionată la articolul 2 este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea pentru o durată 
maximă de cel puţin zece ani atunci când 
infracţiunea respectivă a fost săvârşită în 
oricare dintre următoarele împrejurări: 
(a) infracţiunea a fost săvârşită de un 
funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor 
sale;
(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în 
contextul prezentei directive, sunt incluşi 
cel puţin copiii care sunt victime ale 
traficului, dar şi adulţii care sunt deosebit 
de vulnerabili din cauza gravidităţii, a 
stării de sănătate sau a unui handicap; 
(c) infracţiunea a fost săvârşită în cadrul 
unei organizaţii criminale, în sensul 
Deciziei-cadru 2008/841/JAI.
(d) infracţiunea a pus în pericol, în mod 
deliberat sau dintr-o neglijenţă gravă, 
viaţa victimei; 
(e) infracţiunea a fost săvârşită prin acte 
grave de violenţă sau a provocat prejudicii 
deosebit de importante victimei.
(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca infracţiunile menţionate la 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura aplicarea sancţiunilor 
adecvate: Statele membre sunt libere să 
stabilească sancţiunile în conformitate cu 
sistemele naţionale de drept penal. 
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articolul 3 să fie pasibile de sancţiuni 
penale efective, proporţionale şi disuasive, 
care pot presupune predarea. 

Or. en

Justificare

Armonizarea sancţiunilor este inacceptabilă, aplicarea acestora trebuind să rămână 
subordonată principiului subsidiarităţii. 

Amendamentul 126
Lívia Járóka

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluşi cel puţin 
copiii care sunt victime ale traficului, dar şi 
adulţii care sunt deosebit de vulnerabili din 
cauza gravidităţii, a stării de sănătate sau a 
unui handicap;

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluşi cel puţin 
copiii care sunt victime ale traficului, dar şi 
adulţii care sunt deosebit de vulnerabili din 
considerente de gen, din cauza gravidităţii, 
a stării de sănătate, a unei dizabilităţi sau 
dacă victima a fost supusă torturii, 
violului sa unei alte forme grave de 
violenţă psihologică, fizică sau sexuală;

Or. en

Amendamentul 127
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluşi cel puţin 

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluşi cel puţin 
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copiii care sunt victime ale traficului, dar şi 
adulţii care sunt deosebit de vulnerabili din 
cauza gravidităţii, a stării de sănătate sau a 
unui handicap; 

copiii care sunt victime ale traficului, dar şi 
adulţii care sunt deosebit de vulnerabili din 
considerente de gen, din cauza gravidităţii, 
a stării de sănătate sau a unei dizabilităţi 
ori a statutului de imigrant;

Or. en

Amendamentul 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluşi cel puţin 
copiii care sunt victime ale traficului, dar şi 
adulţii care sunt deosebit de vulnerabili din 
cauza gravidităţii, a stării de sănătate sau a 
unui handicap; 

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluşi cel puţin 
copiii care sunt victime ale traficului, dar şi 
adulţii care sunt deosebit de vulnerabili din 
considerente de gen, din cauza gravidităţii, 
a stării de sănătate, a unei dizabilităţi ori a 
statutului de imigrant;

Or. en

Amendamentul 129
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluşi cel puţin 
copiii care sunt victime ale traficului, dar şi 
adulţii care sunt deosebit de vulnerabili din 
cauza gravidităţii, a stării de sănătate sau a 
unui handicap;

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluşi cel puţin 
copiii care sunt victime ale traficului, dar şi 
adulţii care sunt deosebit de vulnerabili din 
cauza gravidităţii, a stării de sănătate sau a 
unei dizabilităţi mentale sau fizice;
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Or. en

Amendamentul 130
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) infracţiunea a pus în pericol, în mod 
deliberat sau dintr-o neglijenţă gravă, viaţa 
victimei;

(d) infracţiunea a pus în pericol, în mod 
deliberat sau dintr-o neglijenţă, viaţa 
victimei;

Or. en

Amendamentul 131
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) infracţiunea a fost săvârşită prin acte 
grave de violenţă sau a provocat prejudicii 
deosebit de importante victimei.

(e) infracţiunea a fost săvârşită prin acte 
grave de violenţă, inclusiv violenţa 
bărbaţilor asupra femeilor, sau a provocat 
prejudicii deosebit de importante victimei.

Or. en

Amendamentul 132
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că 
beneficiile obţinute în urma infracţiunilor 
şi profiturile rezultate din infracţiunile 



PE445.701v01-00 66/116 AM\823510RO.doc

RO

menţionate în prezenta directivă sunt 
reţinute şi confiscate.

Or. en

Amendamentul 133
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că 
veniturile şi profiturile rezultate din 
infracţiunile menţionate în prezenta 
directivă sunt reţinute şi confiscate. În 
această privinţă, este esenţială cooperarea 
transfrontalieră strânsă între autorităţile 
de poliţie, judiciare şi financiare ale 
statelor membre şi Europol şi Eurojust.

Or. en

Amendamentul 134
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că beneficiile 
obţinute în urma infracţiunilor şi 
profiturile reţinute şi confiscate în temeiul 
acestei directive sunt folosite pentru a 
sprijini asistenţa şi protecţia victimelor, 
inclusiv pentru acordarea de compensaţii 
victimelor şi activităţile antitrafic de 
aplicare a legii.

Or. en
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Amendamentul 135
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unor dispoziţii cum sunt 
confiscarea sau sechestrul bunurilor 
aparţinând unor persoane care au comis 
infracţiuni, statele membre adoptă 
măsurile care urmăresc să favorizeze 
utilizarea acestora în scop educativ şi 
asistenţial. Veniturile realizate pot fi 
destinate sprijinirii financiare a 
victimelor.

Or. it

Justificare

Valorificarea bunurilor sechestrate sau confiscate utilizând veniturile în favoarea victimelor 
infracţiunii are funcţia de a sprijini victimele, în scopul garantării respectivului sprijin.

Amendamentul 136
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că poate fi antrenată 
răspunderea persoanelor juridice pentru 
infracţiunile menţionate la articolele 2 şi 3, 
care au fost săvârşite în beneficiul lor de 
către orice persoană, acţionând în nume 
propriu sau în calitate de membru al unui 
organism al persoanei juridice în cauză, 
care are o funcţie de conducere în cadrul 
persoanei juridice respective, pe baza:

(1) Statele membre iau măsurile necesare şi 
sunt responsabile pentru a se asigura că 
poate fi antrenată răspunderea persoanelor 
juridice pentru infracţiunile menţionate la 
articolele 2 şi 3, care au fost săvârşite în 
beneficiul lor de către orice persoană, 
acţionând în nume propriu sau în calitate 
de membru al unui organism al persoanei 
juridice în cauză, care are o funcţie de 
conducere în cadrul persoanei juridice 
respective, pe baza:
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Or. en

Amendamentul 137
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) faptului că o altă persoană acţionat 
la ordinul oricăreia dintre persoanele 
susmenţionate;

Or. en

Amendamentul 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta dreptul victimei 
la o compensare efectivă a prejudiciului, 
inclusiv în cazul în care persoana 
răspunzătoare penal nu are active 
executabile.

Or. en

Amendamentul 139
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că 
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beneficiile obţinute în urma infracţiunilor 
şi profiturile rezultate din infracţiunile 
menţionate în prezenta directivă sunt 
reţinute şi confiscate.

Or. en

Amendamentul 140
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că beneficiile 
obţinute în urma infracţiunilor şi 
profiturile reţinute şi confiscate în temeiul 
acestei directive sunt folosite pentru a 
sprijini asistenţa şi protecţia victimelor, 
inclusiv pentru acordarea de compensaţii 
victimelor şi activităţile antitrafic de 
aplicare a legii.

Or. en

Amendamentul 141
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd, în conformitate cu 
principiile de bază ale sistemelor lor de 
drept, posibilitatea de a nu urmări penal 
sau de a nu impune sancţiuni victimelor 
traficului de persoane pentru implicarea lor 
în activităţi infracţionale pe care au fost 
obligate să le săvârşească drept consecinţă 
directă a faptului că au făcut obiectul 
oricăruia dintre actele menţionate la 

Statele membre nu pun sub urmărire şi 
nici nu impun sancţiuni victimelor 
traficului de fiinţe umane persoane pentru 
implicarea lor în infracţiunile legate de 
prostituţie sau imigraţie prevăzute în 
legislaţia naţională şi/sau în activităţi 
ilegale pe care au fost obligate să le 
săvârşească drept consecinţă directă a 
faptului că au făcut obiectul oricăruia 
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articolul 2. dintre actele menţionate la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 142
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd, în conformitate cu 
principiile de bază ale sistemelor lor de 
drept, posibilitatea de a nu urmări penal 
sau de a nu impune sancţiuni victimelor 
traficului de persoane pentru implicarea lor 
în activităţi infracţionale pe care au fost 
obligate să le săvârşească drept consecinţă 
directă a faptului că au făcut obiectul 
oricăruia dintre actele menţionate la 
articolul 2.

Statele membre, în conformitate cu 
principiile de bază ale sistemelor lor de 
drept, nu urmăresc penal şi nu impun
sancţiuni victimelor traficului de persoane 
pentru implicarea lor în activităţi 
infracţionale pe care au fost obligate să le 
săvârşească drept consecinţă directă a 
faptului că au făcut obiectul oricăruia 
dintre actele menţionate la articolul 2.

Or. en

Amendamentul 143
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cercetarea 
sau urmărirea penală a infracţiunilor 
menţionate la articolele 2 şi 3 nu este 
condiţionată de sesizarea autorităţilor 
competente de către victimă sau de 
formularea de acuzaţii şi că procedurile 
penale pot continua chiar dacă victima şi-a 
retras declaraţia.

(1) Statele membre se asigură că cercetarea 
sau urmărirea penală a infracţiunilor 
menţionate la articolele 2 şi 3 nu este 
condiţionată de sesizarea autorităţilor 
competente de către victimă sau de 
formularea de acuzaţii şi că procedurile 
penale pot continua chiar dacă victima şi-a 
retras declaraţia. În acest caz, trebuie 
iniţiate şi/sau continuate măsuri adecvate 
de asistenţă şi protecţie.
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Or. en

Amendamentul 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cercetarea 
sau urmărirea penală a infracţiunilor 
menţionate la articolele 2 şi 3 nu este 
condiţionată de sesizarea autorităţilor 
competente de către victimă sau de 
formularea de acuzaţii şi că procedurile 
penale pot continua chiar dacă victima şi-a 
retras declaraţia. 

(1) În conformitate cu legislaţia 
naţională, statele membre se asigură că 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracţiunilor menţionate la articolele 2 şi 3 
nu este condiţionată de sesizarea 
autorităţilor competente de către victimă 
sau de formularea de acuzaţii şi că 
procedurile penale pot continua chiar dacă 
victima şi-a retras declaraţia. 

Or. en

Amendamentul 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a permite urmărirea penală 
a unei infracţiuni menţionate la articolele 2 
şi 3 o perioadă de timp suficientă după ce 
victima a împlinit vârsta majoratului.

(2) În conformitate cu legislaţia 
naţională, statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a permite urmărirea penală 
a unei infracţiuni menţionate la articolele 2 
şi 3 o perioadă de timp suficientă după ce 
victima a împlinit vârsta majoratului.

Or. en
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Amendamentul 146
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că probele 
sunt colectate şi se află în siguranţă, cât 
de repede este posibil, de pildă, prin 
intermediul înregistrării video a 
declaraţiilor victimelor.

Or. en

Amendamentul 147
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că persoanele, unităţile 
sau serviciile responsabile de cercetarea 
sau urmărirea penală a infracţiunilor 
menţionate la articolele 2 şi 3 beneficiază 
de o formare corespunzătoare.

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că persoanele, unităţile 
sau serviciile responsabile de cercetarea 
sau urmărirea penală a infracţiunilor 
menţionate la articolele 2 şi 3 beneficiază 
de o formare profesională în domeniul 
drepturilor omului, drepturilor femeilor şi 
egalităţii de gen.

Or. en

Amendamentul 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare (3) Statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a se asigura că persoanele, unităţile 
sau serviciile responsabile de cercetarea 
sau urmărirea penală a infracţiunilor 
menţionate la articolele 2 şi 3 beneficiază 
de o formare corespunzătoare.

pentru a se asigura că persoanele, unităţile 
sau serviciile responsabile de cercetarea 
sau urmărirea penală a infracţiunilor 
menţionate la articolele 2 şi 3 beneficiază 
de o formare profesională în domeniul 
drepturilor omului, drepturilor femeilor şi 
egalităţii de gen.

Or. en

Amendamentul 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că persoanele, unităţile 
sau serviciile responsabile de cercetarea 
sau urmărirea penală a infracţiunilor 
menţionate la articolele 2 şi 3 beneficiază 
de o formare corespunzătoare.

(3) În conformitate cu legislaţia 
naţională, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele, 
unităţile sau serviciile responsabile de 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracţiunilor menţionate la articolele 2 şi 3 
beneficiază de o formare corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 150
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că persoanele, 
unităţile sau serviciile responsabile de 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracţiunilor menţionate la articolele 2 şi 3 
au acces la instrumente eficiente de 
anchetă, cum ar fi cele utilizate pentru 
cazurile de criminalitate organizată sau 

(4) În conformitate cu legislaţia 
naţională, statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că persoanele, 
unităţile sau serviciile responsabile de 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracţiunilor menţionate la articolele 2 şi 3 
au acces la instrumente eficiente de 
anchetă, cum ar fi cele utilizate pentru 
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pentru alte cazuri de infracţiuni grave. cazurile de criminalitate organizată sau 
pentru alte cazuri de infracţiuni grave.

Or. en

Amendamentul 151
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru ca infracţiunile prevăzute 
la articolele 2 şi 3 să fie urmărite prin 
cercetări desfăşurate în comun, 
coordonarea procedurilor penale şi 
asistenţa judiciară fiind puse în practică 
în colaborare cu Europol şi Eurojust. 

Or. it

Justificare

Dată fiind natura adesea transnaţională a infracţiunilor în cauză, este necesar ca activităţile 
de urmărire a autorilor infracţiunilor să se desfăşoare în contextul colaborării dintre statele 
membre şi Agenţiile EUROPOL şi EUROJUST.

Amendamentul 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru a-şi stabili competenţa în 
privinţa infracţiunii menţionate la articolele 
2 şi 3, atunci când:

(1) În conformitate cu legislaţia sa 
naţională, fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru a-şi stabili competenţa în 
privinţa infracţiunii menţionate la articolele 
2 şi 3, atunci când:

Or. en
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Amendamentul 153
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autorul infracţiunii este un resortisant al 
său sau îşi are reşedinţa obişnuită pe 
teritoriul său sau

(b) autorul infracţiunii este un resortisant al 
său sau îşi are reşedinţa obişnuită pe 
teritoriul său sau este prezent, cu alt statut, 
pe teritoriul său sau

Or. it

Justificare

Noţiunea de reşedinţă obişnuită trebuie întregită cu aceea a prezenţei autorului pe teritoriul 
statului membru , pentru a permite extinderea valabilă a cazurilor de jurisdicţie a statelor 
membre la speţele care fac obiectul propunerii în favoarea victimelor infracţiunilor.

Amendamentul 154
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unuia dintre resortisanţii săi sau a unei 
persoane care îşi are reşedinţa obişnuită pe 
teritoriul său sau

(c) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unuia dintre resortisanţii săi sau a unei 
persoane prezente sau care îşi are reşedinţa 
obişnuită pe teritoriul său sau

Or. it

Justificare

Noţiunea de reşedinţă obişnuită trebuie întregită cu aceea a prezenţei victimei pe teritoriul 
statului membru, pentru a permite extinderea valabilă a cazurilor de jurisdicţie a statelor 
membre la speţele care fac obiectul propunerii în favoarea victimelor infracţiunilor.
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Amendamentul 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că se acordă asistenţă şi 
sprijin victimelor înainte de procedurile 
penale, pe parcursul acestora şi, pentru o 
perioadă de timp corespunzătoare, după 
încheierea lor, pentru a le permite să îşi 
exercite drepturile prevăzute în Decizia-
cadru 2001/220/JAI din 15 martie 2001 
privind statutul victimelor în cadrul 
procedurilor penale, precum şi în prezenta 
directivă.

(1) Statele membre iau măsurile necesare, 
în modul pe care guvernele lor naţionale 
îl consideră adecvat, pentru a se asigura că 
se acordă asistenţă şi sprijin victimelor 
înainte de procedurile penale, pe parcursul 
acestora şi, pentru o perioadă de timp 
corespunzătoare, după încheierea lor, 
pentru a le permite să îşi exercite drepturile 
prevăzute în Decizia-cadru 2001/220/JAI 
din 15 martie 2001 privind statutul 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
precum şi în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 156
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că unei 
persoane i se oferă asistenţă şi sprijin de 
îndată ce autorităţile competente au motive 
să creadă că este posibil ca persoana 
respectivă să fi făcut obiectul unei 
infracţiuni menţionate la articolele 2 şi 3.

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că unei 
persoane i se oferă asistenţă şi sprijin de 
îndată ce autorităţile competente au motive 
să creadă că este posibil ca persoana 
respectivă să fi făcut obiectul unei 
infracţiuni menţionate la articolele 2 şi 3. 
Victimele traficului trebuie să beneficieze 
de asistenţă, protecţie şi de posibilitatea 
obţinerii unui permis temporar de şedere, 
indiferent dacă sunt sau nu dispuse să 
coopereze în cadrul procedurilor penale.

Or. en
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Justificare

Din raţiuni de securitate, trebuie să li se ofere victimelor protecţie şi, dacă este necesar, un 
permis temporar de şedere pentru perioada necesară desfăşurării procedurilor penale.

Amendamentul 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 
adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante.

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 
adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante, inclusiv 
cu organizaţiile neguvernamentale 
recunoscute şi active care activează în 
domeniu. Aceste măsuri includ asistenţa 
pentru crearea unor protocoale generale 
ale UE pentru identificarea victimelor 
traficului de fiinţa umane, prin schimburi 
de bune practici între toţi actorii relevanţi, 
în special serviciile sociale publice şi 
private.

Or. en

Amendamentul 158
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 
adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 
adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante. Statele 
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organizaţiile de sprijin relevante. membre conlucrează îndeaproape cu 
organizaţiile societăţii civile, inclusiv cu 
cele care oferă servicii victimelor 
traficului de fiinţe umane, ale violenţelor 
bărbaţilor asupra femeilor şi ale 
diferitelor forme de exploatare, inclusiv 
exploatarea sexuală.

Or. en

Amendamentul 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme
adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante.

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 
adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante. Statele 
membre conlucrează îndeaproape cu 
organizaţiile societăţii civile, inclusiv cu 
cele care oferă servicii victimelor 
traficului cu fiinţe umane, ale violenţelor 
bărbaţilor asupra femeilor şi ale 
diferitelor forme de exploatare, inclusiv 
exploatarea sexuală.

Or. en

Amendamentul 160
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 
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adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante. 

adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante, inclusiv 
cu cele care oferă servicii victimelor 
traficului cu fiinţe umane, ale violenţelor 
bărbaţilor asupra femeilor şi ale 
diferitelor forme de exploatare.

Or. en

Amendamentul 161
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 
adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante. 

(4) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a institui mecanisme 
adecvate care să permită identificarea 
timpurie şi acordarea timpurie de asistenţă 
şi sprijin victimelor, care să includă şi o 
perioadă de reflecţie şi refacere în care 
victimele să se poată elibera de autorii 
infracţiunilor, în cooperare cu 
organizaţiile de sprijin relevante. 

Or. en

Justificare

În sprijinul acordat victimelor traficului cu fiinţe umane trebuie să se ia în considerare faptul
că prejudiciile suferite de acestea sunt atât de natură fizică, cât şi de natură psihologică, 
victimele având nevoie de o perioadă de refacere înainte de a fi capabile să dea depoziţii şi să 
compară ca martori.
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Amendamentul 162
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După ce autorităţile relevante ale 
statelor membre au stabilit că o persoană 
este victimă a traficului de fiinţe umane, 
statele membre examinează posibilitatea 
acordării unui permis de şedere în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
Consiliului 2004/81/CE privind permisele 
de şedere acordate resortisanţilor ţărilor 
terţe care sunt victime ale traficului de 
fiinţe umane sau care au fost implicaţi 
într-o acţiune de facilitare a migraţiei 
ilegale şi care cooperează cu autorităţile 
competente.

Or. en

Justificare

Trebuie menţionată explicit în acest articol existenţa Directivei 2004/81/CE, care se referă la 
asistarea şi protecţia victimelor traficului de fiinţe umane.

Amendamentul 163
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre prevăd un mecanism 
de sesizare prin care actorii statali pot 
îndrepta victimele traficului către 
agenţiile şi organizaţiile de asistenţă din 
domeniu, astfel încât victimele să fie 
identificate şi să beneficieze de îngrijirile 
şi consilierea de care au nevoie. 
Aceasta presupune luarea tuturor 
măsurilor necesare pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor persoanelor cărora 
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le este necesară protecţia internaţională 
în temeiul articolului 9 şi articolului 15 
din Directiva 2004/83/CE a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind standardele 
minime referitoare la condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească resortisanţii 
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea 
beneficia de statutul de refugiat sau 
persoanele care, din alte motive, au 
nevoie de protecţie internaţională, şi 
referitoare la conţinutul protecţiei 
acordate, şi să asigure cooperarea dintre 
autorităţile de aplicare a legii şi 
autorităţile naţionale care se ocupă de 
azil.
__________
1 JO L 304, 30.9.2004, p.12.

Or. en

Amendamentul 164
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre asigură 
sustenabilitatea organizaţiilor 
independente de asistenţă şi a furnizorilor 
de servicii care lucrează cu victimele 
traficului de fiinţe umane şi contribuie, în 
cooperare cu coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane, la 
crearea  unei reţele transeuropene de 
organizaţii care acordă directă sprijin şi 
asistenţă pentru victime.

Or. en
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Amendamentul 165
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile de asistenţă şi sprijin la care 
se face trimitere la alineatul (2) sunt 
adoptate în mod informat şi consensual şi 
includ cel puţin un standard de viaţă în 
măsură să asigure subzistenţa victimei prin 
intermediul unor măsuri precum cazare 
sigură şi adecvată şi asistenţă materială, 
precum şi tratamentul medical necesar, 
inclusiv asistenţă psihologică, consiliere şi 
informare într-o limbă pe care aceasta o 
înţelege, servicii de traducere şi 
interpretariat, după caz, şi acces la educaţie 
pentru copii. Statele membre acordă 
asistenţă victimelor cu nevoi speciale.

(5) Măsurile de asistenţă şi sprijin la care 
se face trimitere la alineatele (2) şi (3) sunt 
adoptate în mod informat şi consensual şi 
includ acordarea unui permis de şedere 
permanentă şi cel puţin un standard de 
viaţă în măsură să asigure subzistenţa 
victimei prin intermediul unor măsuri 
precum cazare sigură şi adecvată şi 
asistenţă materială, precum şi tratamentul 
medical necesar, inclusiv asistenţă 
psihologică, consiliere şi informare într-o 
limbă pe care aceasta o înţelege, servicii de 
traducere şi interpretariat, după caz, şi 
acces la educaţie pentru copii. Statele 
membre acordă asistenţă victimelor cu 
nevoi speciale.

Or. en

Amendamentul 166
Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile de asistenţă şi sprijin la care 
se face trimitere la alineatul (2) sunt 
adoptate în mod informat şi consensual şi 
includ cel puţin un standard de viaţă în 
măsură să asigure subzistenţa victimei prin 
intermediul unor măsuri precum cazare 
sigură şi adecvată şi asistenţă materială, 
precum şi tratamentul medical necesar, 
inclusiv asistenţă psihologică, consiliere şi 
informare într-o limbă pe care aceasta o 
înţelege, servicii de traducere şi 

(5) Măsurile de asistenţă şi sprijin la care 
se face trimitere la alineatul (2) sunt 
adoptate în mod informat şi consensual şi 
includ cel puţin un standard de viaţă în 
măsură să asigure subzistenţa victimei prin 
intermediul unor măsuri precum cazare 
sigură şi adecvată şi asistenţă materială, 
precum şi tratamentul medical necesar, 
asistenţă psihologică şi spirituală, 
consiliere şi informare într-o limbă pe care 
aceasta o înţelege, servicii de traducere şi 
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interpretariat, după caz, şi acces la educaţie 
pentru copii. Statele membre acordă 
asistenţă victimelor cu nevoi speciale.

interpretariat, după caz, şi acces la educaţie 
pentru copii. Statele membre acordă 
asistenţă victimelor cu nevoi speciale.

Or. en

Justificare

Asistenţa spirituală este unul dintre elementele care, alături de celelalte acţiuni menţionate în 
dispoziţia în cauză, poate contribui la asistarea şi sprijinirea efectivă a victimelor traficului 
cu fiinţe umane.

Amendamentul 167
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile de asistenţă şi sprijin la care 
se face trimitere la alineatul (2) sunt 
adoptate în mod informat şi consensual şi 
includ cel puţin un standard de viaţă în 
măsură să asigure subzistenţa victimei prin 
intermediul unor măsuri precum cazare 
sigură şi adecvată şi asistenţă materială, 
precum şi tratamentul medical necesar, 
inclusiv asistenţă psihologică, consiliere şi 
informare într-o limbă pe care aceasta o 
înţelege, servicii de traducere şi 
interpretariat, după caz, şi acces la educaţie 
pentru copii. Statele membre acordă 
asistenţă victimelor cu nevoi speciale.

(5) Măsurile de asistenţă şi sprijin la care 
se face trimitere la alineatul (2) sunt 
adoptate în mod informat şi consensual şi 
includ cel puţin un standard de viaţă în 
măsură să asigure subzistenţa victimei prin 
intermediul unor măsuri precum cazare 
sigură şi adecvată şi asistenţă materială, 
precum şi tratamentul medical necesar, 
asistenţă psihologică, consiliere şi 
informare într-o limbă şi într-o formă pe 
care aceasta o înţelege, servicii de 
traducere şi interpretariat, după caz, şi 
acces la educaţie pentru copii. Statele 
membre acordă asistenţă victimelor cu 
nevoi speciale.

Or. en
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Amendamentul 168
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre garantează 
întoarcerea în siguranţă a persoanelor 
traficate atât în statul de primire, cât şi în 
statul de origine. Persoanelor traficate 
trebuie să li se ofere alternative la 
repatriere în cazurile în care se poate 
rezonabil estima că repatrierea ar 
presupune un risc major pentru siguranţa 
acestora şi/sau de retraficare. 

Or. en

Amendamentul 169
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane au acces la consiliere 
juridică gratuită şi la reprezentare juridică, 
inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Reprezentarea juridică este 
gratuită în situaţia în care victima nu 
dispune de suficiente resurse financiare. 
Prezentul alineat nu aduce atingere 
aplicării articolului 14 alineatul (2) atunci 
când victima este un copil. 

(2) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane au acces la consiliere 
juridică gratuită şi la reprezentare juridică, 
inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Reprezentarea juridică este 
gratuită în situaţia în care victima nu 
dispune de suficiente resurse financiare. 
Statele membre ar trebui să creeze un 
fond de compensare destinat victimelor, 
prin care toate victimele traficului de 
fiinţe umane să poată primi compensaţii. 
Bunurile confiscate de la traficanţi ar 
trebui să alimenteze acest fond. Prezentul 
alineat nu aduce atingere aplicării 
articolului 14 alineatul (2) atunci când 
victima este un copil. 

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament urmăreşte extinderea protecţiei, asistenţei şi sprijinului acordate 
victimei.

Amendamentul 170
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(2) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane au acces la consiliere 
juridică gratuită şi la reprezentare juridică, 
inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Reprezentarea juridică este 
gratuită în situaţia în care victima nu 
dispune de suficiente resurse financiare.
Prezentul alineat nu aduce atingere 
aplicării articolului 14 alineatul (2) atunci 
când victima este un copil.

(2) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane au acces la consiliere 
juridică gratuită şi la reprezentare juridică, 
inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Prezentul alineat nu aduce 
atingere aplicării articolului 14 alineatul (2) 
atunci când victima este un copil.

Or. lt

Amendamentul 171
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane au acces la consiliere 
juridică gratuită şi la reprezentare juridică, 
inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Reprezentarea juridică este 
gratuită în situaţia în care victima nu 
dispune de suficiente resurse financiare. 
Prezentul alineat nu aduce atingere 
aplicării articolului 14 alineatul (2) atunci 
când victima este un copil.

(2) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane au acces la consiliere 
juridică gratuită şi la reprezentare juridică, 
inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri şi a revendicării 
remuneraţiilor neplătite. Reprezentarea 
juridică este gratuită în situaţia în care 
victima nu dispune de suficiente resurse 
financiare. Prezentul alineat nu aduce 
atingere aplicării articolului 14 alineatul (2) 



PE445.701v01-00 86/116 AM\823510RO.doc

RO

atunci când victima este un copil.

Or. en

Amendamentul 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane au acces la consiliere 
juridică gratuită şi la reprezentare juridică, 
inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Reprezentarea juridică este 
gratuită în situaţia în care victima nu 
dispune de suficiente resurse financiare. 
Prezentul alineat nu aduce atingere 
aplicării articolului 14 alineatul (2) atunci 
când victima este un copil. 

(2) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane au acces la consiliere 
juridică gratuită şi la reprezentare juridică, 
inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri şi a revendicării 
remuneraţiilor neplătite. Reprezentarea 
juridică este gratuită în situaţia în care 
victima nu dispune de suficiente resurse 
financiare. Prezentul alineat nu aduce 
atingere aplicării articolului 14 alineatul (2) 
atunci când victima este un copil.

Or. en

Amendamentul 173
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre prevăd un sistem de 
compensare a victimelor traficului de 
fiinţe umane, indiferent dacă veniturile 
obţinute în urma infracţiunilor au fost 
confiscate sau nu.

Or. en
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Amendamentul 174
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a se aduce atingere dreptului la 
apărare, statele membre permit, dacă acest 
lucru este conform cu principiile de bază 
ale sistemului său de drept şi dacă este 
cazul, ca identitatea unei victime a 
traficului de persoane care apare ca martor 
să nu fie dezvăluită.

(3) Fără a se aduce atingere dreptului la 
apărare, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura cea mai bună 
protecţie victimelor traficului de fiinţe 
umane care depun mărturie, inclusiv prin 
videoconferinţe. Acest tip de protecţie ar 
trebui să asigure nedezvăluirea identităţii
unei victime a traficului de persoane care 
apare ca martor.

Or. en

Amendamentul 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane beneficiază de o 
protecţie adecvată pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, inter alia prin acces 
la programe de protecţie a martorilor sau la 
alte măsuri similare, dacă este cazul şi în 
conformitate cu criteriile definite de 
legislaţia sau procedurile naţionale.

(4) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane beneficiază de o 
protecţie adecvată pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, inter alia prin acces 
la programe de protecţie a martorilor sau la 
alte măsuri similare, dacă este cazul şi în 
conformitate cu criteriile definite de 
legislaţia sau procedurile naţionale. Statele 
membre asigură, de asemenea, protecţia 
împotriva represaliilor, ameninţărilor şi 
intimidărilor la adresa organizaţiilor 
neguvernamentale în momentul primirii 
şi asistării victimelor, în conformitate cu 
principiile definite de legislaţia şi 
procedurile naţionale.

Or. en
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Amendamentul 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane beneficiază de o 
protecţie adecvată pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, inter alia prin acces 
la programe de protecţie a martorilor sau la 
alte măsuri similare, dacă este cazul şi în 
conformitate cu criteriile definite de 
legislaţia sau procedurile naţionale.

(4) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane beneficiază de o 
protecţie adecvată pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, inter alia prin acces 
la programe de protecţie a martorilor sau la 
alte măsuri similare, dacă este cazul şi în 
conformitate cu criteriile definite de 
legislaţia sau procedurile naţionale. 
Evaluarea riscului individual trebuie să 
ţină seama de situaţia victimei, care poate 
fi extrem de vulnerabilă, inclusiv din 
considerente de gen, graviditate, condiţii 
de sănătate sau dizabilităţi ori a statutului 
de imigrant.

Or. en

Amendamentul 177
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane beneficiază de o 
protecţie adecvată pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, inter alia prin acces 
la programe de protecţie a martorilor sau la 
alte măsuri similare, dacă este cazul şi în 
conformitate cu criteriile definite de 
legislaţia sau procedurile naţionale. 

(4) Statele membre se asigură că victimele 
traficului de persoane beneficiază de o 
protecţie adecvată pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, inter alia prin acces 
la programe de protecţie a martorilor sau la 
alte măsuri similare, dacă este cazul şi în 
conformitate cu criteriile definite de 
legislaţia sau procedurile naţionale. 
Evaluarea riscului individual trebuie să 
ţină seama de situaţia victimei, care poate 
fi extrem de vulnerabilă, inclusiv din 
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considerente de gen, graviditate, condiţii 
de sănătate sau dizabilităţi ori a statutului 
de imigrant.

Or. en

Amendamentul 178
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Copiilor care sunt victime ale traficului 
de persoane li se oferă asistenţă, sprijin şi 
protecţie, recunoscând faptul că interesul 
copilului trebuie să constituie preocuparea 
primordială. 

(1) Copiilor care sunt victime ale traficului 
de persoane li se oferă asistenţă, sprijin şi 
protecţie, recunoscând faptul că interesul 
copilului trebuie să constituie preocuparea 
primordială. Statele membre conlucrează 
îndeaproape cu organizaţiile societăţii 
civile, inclusiv cu cele care oferă servicii 
victimelor traficului cu fiinţe umane, ale 
violenţelor bărbaţilor asupra femeilor şi 
ale diferitelor forme de exploatare, 
inclusiv exploatarea sexuală.

Or. en

Amendamentul 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Copiilor care sunt victime ale traficului 
de persoane li se oferă asistenţă, sprijin şi 
protecţie, recunoscând faptul că interesul 
copilului trebuie să constituie preocuparea 
primordială.

(1) Copiilor care sunt victime ale traficului 
de persoane li se oferă asistenţă, sprijin şi 
protecţie, recunoscând faptul că interesul 
copilului trebuie să constituie preocuparea 
primordială. Statele membre conlucrează 
îndeaproape cu organizaţiile societăţii 
civile, inclusiv cu cele care oferă servicii 
victimelor traficului cu fiinţe umane, ale 
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violenţelor bărbaţilor asupra femeilor şi 
ale diferitelor forme de exploatare, 
inclusiv exploatarea sexuală.

Or. en

Amendamentul 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Copiilor care sunt victime ale traficului 
de persoane li se oferă asistenţă, sprijin şi 
protecţie, recunoscând faptul că interesul 
copilului trebuie să constituie preocuparea 
primordială.

(1) Copiilor care sunt victime ale traficului 
de persoane li se oferă asistenţă, sprijin şi 
protecţie, ţinând seama de interesul 
superior al copilului şi respectând 
standardele internaţionale în materie de 
drepturile omului. 

Or. en

Amendamentul 181
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă este necesar, statele membre 
procedează la identificarea unui mediator 
cultural şi a unui operator social, în 
scopul iniţierii unui program de asistenţă 
adecvat şi personalizat în interesul 
victimelor.

Or. it

Justificare

Prezenţa mediatorilor culturali şi a operatorilor sociali asigură depăşirea potenţialelor 
bariere culturale legate de diferitele tradiţii şi origini sociale şi culturale ale victimelor.
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Amendamentul 182
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că acţiunile 
speciale întreprinse pentru a acorda 
asistenţă şi sprijin copiilor care sunt 
victime ale traficului de persoane, pe 
termen scurt sau lung, în procesul de 
recuperare fizică şi psiho-socială a 
acestora, se bazează pe o evaluare a 
situaţiei specifice a fiecărui copil care este 
victimă, ţinându-se seama de opiniile, 
nevoile şi preocupările acestuia.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că acţiunile 
speciale întreprinse pentru a acorda 
protecţie, asistenţă şi sprijin copiilor care 
sunt victime ale traficului de persoane, pe 
termen scurt sau lung, în procesul de 
recuperare fizică şi psihosocială a acestora, 
se bazează pe o evaluare a situaţiei 
specifice a fiecărui copil care este victimă, 
ţinându-se seama de opiniile, nevoile şi 
preocupările acestuia. Statele membre 
desemnează un tutore şi un reprezentant 
legal pentru copiii care au fost victime ale 
traficului de fiinţe umane, începând din 
momentul identificării acestora de către 
autorităţi, în cazul în care, conform 
legislaţiei naţionale, persoanele cu 
responsabilitate parentală sunt 
împiedicate să reprezinte copilul ca 
urmare a unui conflict de interese între 
aceştia şi copilul victimă, sau în cazul în 
care copilul nu este însoţit sau este 
separat de familie.

Or. en

Amendamentul 183
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că acţiunile 

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că acţiunile 
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speciale întreprinse pentru a acorda 
asistenţă şi sprijin copiilor care sunt 
victime ale traficului de persoane, pe 
termen scurt sau lung, în procesul de 
recuperare fizică şi psiho-socială a 
acestora, se bazează pe o evaluare a 
situaţiei specifice a fiecărui copil care este 
victimă, ţinându-se seama de opiniile, 
nevoile şi preocupările acestuia.

speciale întreprinse pentru asistarea şi 
protecţia, precum şi pentru acordarea de 
sprijin psihologic, medical şi juridic 
copiilor care sunt victime ale traficului de 
persoane, pe termen scurt sau lung, în 
procesul de recuperare fizică şi psiho-
socială a acestora, se bazează pe o evaluare 
a situaţiei specifice a fiecărui copil care 
este victimă, ţinându-se seama de opiniile, 
nevoile şi preocupările acestuia.

Or. lt

Amendamentul 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura asistenţă 
specială şi sprijin copiilor care au fost 
victimele unor adopţii ilegale.

Or. en

Amendamentul 185
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă, în măsura în 
care acest lucru este adecvat şi posibil, 
măsuri pentru a oferi asistenţă şi sprijin 
familiei copilului care este victimă a 
traficului de persoane, în situaţia în care 
familia se află pe teritoriul unui stat 
membru. În special, în măsura în care acest 
lucru este adecvat şi posibil, statele 

(2) Statele membre adoptă, de fiecare dată 
când este posibil, măsuri pentru a oferi 
asistenţă şi sprijin familiei copilului care 
este victimă a traficului de persoane, în 
situaţia în care familia se află pe teritoriul 
unui stat membru. În special, în măsura în 
care acest lucru este adecvat şi posibil, 
statele membre aplică dispoziţiile 
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membre aplică dispoziţiile articolului 4 din 
Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
cu privire la familia în cauză.

articolului 4 din Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului cu privire la 
familia în cauză.

Or. it

Justificare

Norma destinată să favorizeze sprijinul şi asistenţa necesară acordată victimelor minore ale 
traficului, precum şi familiilor acestora, este formulată cu mai multă fermitate, astfel încât să 
asigure un sprijin cât mai consistent posibil acestor subiecţi vulnerabili.

Amendamentul 186
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul unui copil neînsoţit şi 
separat, se vor lua măsuri pentru a găsi o 
soluţie de durată pentru acesta, acordând 
prioritate absolută interesului superior al 
copilului şi incluzând toate garanţiile 
procedurale necesare. Soluţiile de durată 
pot include integrarea în comunitatea de 
primire, reintegrarea în familia sa în alt 
stat membru sau într-o ţară terţă, 
reîntoarcerea şi reintegrarea în familia sa 
în ţara de origine. Integrarea în 
comunitatea de primire poate implica 
trimiterea către autorităţile naţionale 
competente în materie de azil pentru 
copiii care au fost victime ale traficului de 
fiinţe umane şi care au nevoie de protecţie 
internaţională.

Or. en
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Amendamentul 187
Lívia Járóka

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când familia nu se află pe 
teritoriul statului membru, acesta oferă 
copilului asistenţă, în cazul în care acesta 
este în interesul superior al copilului, 
pentru a se întoarce şi a se integra în 
familia sa, sau pentru a-şi regăsi familia 
în alt stat membru sau într-o ţară terţă, 
fără a expune copilul pericolului de a fi 
retraficat; dacă nici una dintre aceste 
variante nu este posibilă sau nu este în 
interesul superior al copilului, statul 
membru găseşte o soluţie de durată, 
conformă interesului primordial al 
copilului, inclusiv prin trimiterea acestuia 
la autorităţile naţionale competente în 
materie de azil în cazul copiilor care au 
fost victime ale traficului de fiinţe umane 
şi care au nevoie de protecţie 
internaţională.

Or. en

Amendamentul 188
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă, inclusiv în 
cooperare cu ONG-urile, agenţiile 
guvernamentale şi organizaţiile 
internaţionale, programe de asistenţă 
destinate, dacă este posibil, să favorizeze 
reîntoarcerea voluntară şi reintegrarea 
victimelor în ţara lor de origine.
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Or. it

Justificare

Reîntoarcerea şi reintegrarea victimelor în propria lor ţară de origine trebuie să se producă, 
în cazul în care condiţiile de siguranţă o permit, pe bază absolut voluntară şi cu respectarea 
intereselor victimelor.

Amendamentul 189
Elena Oana Antonescu

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că, în 
cadrul cercetărilor şi procedurilor penale, 
autorităţile judiciare numesc un 
reprezentant special pentru copilul care 
este victimă a traficului de persoane în 
cazul în care, în temeiul dreptului naţional, 
un conflict de interese împiedică titularii 
răspunderii părinteşti să reprezinte copilul 
ca urmare a unui conflict de interese între 
aceştia şi copilul care este victimă, sau 
atunci când copilul este neînsoţit sau 
separat de familie.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că, în 
cadrul cercetărilor şi procedurilor penale, 
autorităţile judiciare numesc un 
reprezentant special pentru copilul care 
este victimă a traficului de persoane în 
cazul în care, în temeiul dreptului naţional, 
un conflict de interese împiedică titularii 
răspunderii părinteşti să reprezinte copilul 
ca urmare a unui conflict de interese între 
aceştia şi copilul care este victimă, sau 
atunci când copilul este neînsoţit sau 
separat de familie.
Reprezentantul special desemnat 
consiliază şi protejează copilul şi se 
asigură că toate deciziile sunt luate în 
interesul superior al copilului, şi exercită 
capacitatea juridică pentru copil atunci 
când acest lucru este necesar. 
Reprezentantul special trebuie consultat şi 
informat cu privire la toate măsurile 
legate de copil. Reprezentantul trebuie să 
aibă competenţa profesională necesară 
pentru a asigura respectarea intereselor 
copilului şi satisfacerea adecvată a 
trebuinţelor juridice, sociale, de sănătate, 
psihologice, materiale şi educaţionale ale 
copilului. 

Or. en
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Justificare

Rolul şi calificarea reprezentantului special desemnat trebuie clarificate.

Amendamentul 190
Mary Honeyball

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) audierile cu copilul care este victimă se 
desfăşoară, atunci când este necesar, în 
incinte concepute sau adaptate în acest 
scop;

(b) audierile copilului care este victimă se 
desfăşoară, atunci când este necesar, în 
incinte concepute sau adaptate în acest 
scop, unde copilul să se simtă în 
siguranţă;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmăreşte creşterea nivelului de protecţie a copilului.

Amendamentul 191
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) audierile copilului care este victimă 
sunt efectuate, atunci când este necesar, de 
către şi cu ajutorul unor persoane 
profesioniste, care au beneficiat de o 
formare specifică în acest scop;

(c) audierile copilului care este victimă 
sunt efectuate, atunci când este necesar, de 
către şi cu ajutorul unor persoane 
profesioniste, care au beneficiat de o 
formare specifică în acest scop, care 
include formarea în domeniul drepturilor 
omului, drepturilor femeilor şi a egalităţii 
de gen;

Or. en
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Amendamentul 192
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) copilul victimă poate fi însoţit de 
reprezentantul său legal sau, după caz, de 
un adult desemnat de copil, cu excepţia 
cazului în care s-a adoptat o decizie 
contrară întemeiată cu privire la persoana 
respectivă.

(f) copilul victimă poate fi însoţit de 
reprezentantul său legal şi/sau de un tutore 
desemnat în mod specific de serviciile 
sociale competente şi/sau, după caz, de un 
adult desemnat de copil, cu excepţia 
cazului în care s-a adoptat o decizie 
contrară întemeiată cu privire la persoana 
respectivă.

Or. it

Justificare

Cele trei figuri: reprezentantul, tutorele sau adultul constituie opţiuni adecvate în condiţii 
diferite, iar prezenţa lor, împreună sau separat, în funcţie de necesităţile şi voinţa minorului, 
trebuie prevăzută pentru a garanta interesul superior al victimei.

Amendamentul 193
Mary Honeyball

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) copilul victimă poate fi însoţit de 
reprezentantul său legal sau, după caz, de 
un adult desemnat de copil, cu excepţia 
cazului în care s-a adoptat o decizie 
contrară întemeiată cu privire la persoana 
respectivă. 

(f) copilul care este victimă ar trebui
însoţit de tutorele numit, de reprezentantul 
său legal sau, după caz, de un adult 
desemnat de copil, cu excepţia cazului în 
care s-a adoptat o luat contrară întemeiată 
cu privire la persoana respectivă.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmăreşte creşterea nivelului de protecţie a copilului.
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Amendamentul 194
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a descuraja cererea 
care favorizează toate formele de 
exploatare care au legătură cu traficul de 
persoane.

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare, de natură juridică şi 
administrativă, în domeniul educaţiei 
generale şi profesionale, inclusiv în ceea 
ce priveşte aspectele legate de egalitatea 
de gen, precum şi alte măsuri, pentru a 
descuraja cererea care favorizează toate 
formele de exploatare care au legătură cu 
traficul de fiinţe umane.

Or. lt

Amendamentul 195
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a descuraja cererea 
care favorizează toate formele de 
exploatare care au legătură cu traficul de 
persoane. 

(1) Statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru a descuraja şi 
elimina cererea care favorizează toate 
formele de exploatare care au legătură cu 
traficul de persoane. 

Or. en

Amendamentul 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile (1) Statele membre iau măsuri de maximă 
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corespunzătoare pentru a descuraja cererea 
care favorizează toate formele de 
exploatare care au legătură cu traficul de 
persoane.

amploare pentru a descuraja cererea care 
favorizează toate formele de exploatare 
care au legătură cu traficul de persoane.

Or. en

Amendamentul 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre întreprind acţiunile 
corespunzătoare, de exemplu campanii de 
informare şi de sensibilizare, programe de 
cercetare şi de educaţie, dacă este cazul în 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile, 
menite să sensibilizeze publicul larg şi să 
reducă riscul ca oamenii, în special copiii, 
să devină victime ale traficului de 
persoane.

(2) Statele membre întreprind acţiunile 
corespunzătoare, de exemplu campanii de 
informare şi de sensibilizare, programe de 
cercetare şi de educaţie, dacă este cazul în 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile, 
menite să sensibilizeze publicul larg şi să 
reducă riscul ca oamenii, în special copiii, 
să devină victime ale traficului de 
persoane. UE ia iniţiative similare în ţările 
terţe, astfel încât să ridice nivelul de 
conştientizare cu privire la traficul de 
fiinţe umane.

Or. en

Amendamentul 198
Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre întreprind acţiunile 
corespunzătoare, de exemplu campanii de 
informare şi de sensibilizare, programe de 
cercetare şi de educaţie, dacă este cazul în 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile, 
menite să sensibilizeze publicul larg şi să 

(2) Statele membre întreprind acţiunile 
corespunzătoare, de exemplu campanii de 
informare şi de sensibilizare, programe de 
cercetare şi de educaţie, dacă este cazul în 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile 
şi cu alţi actori importanţi, menite să 
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reducă riscul ca oamenii, în special copiii, 
să devină victime ale traficului de 
persoane.

sensibilizeze publicul larg şi să reducă 
riscul ca oamenii, în special copiii, să 
devină victime ale traficului de persoane.

Or. en

Justificare

Ar fi oportună introducerea unei formulări mai puţin stricte, care să includă în aria de 
aplicare a dispoziţiei cât mai multe persoane interesate.

Amendamentul 199
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre întreprind acţiunile 
corespunzătoare, de exemplu campanii de 
informare şi de sensibilizare, programe de 
cercetare şi de educaţie, dacă este cazul în 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile, 
menite să sensibilizeze publicul larg şi să 
reducă riscul ca oamenii, în special copiii, 
să devină victime ale traficului de 
persoane.

(2) Statele membre întreprind acţiunile 
corespunzătoare, de exemplu campanii de 
informare şi de sensibilizare, programe de 
cercetare şi de educaţie, dacă este cazul în 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile, 
menite să sensibilizeze publicul larg şi să 
reducă riscul ca oamenii, în special copiii 
şi femeile, să devină victime ale traficului 
de persoane.

Or. en

Amendamentul 200
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cadrul politicii de extindere, este 
esenţială prevenirea prin campanii de 
sensibilizare, adresate victimelor 
potenţiale şi vizând mobilizarea societăţii 
civile, întrucât ţările potenţial candidate şi 
candidate sunt adesea ţările de origine, 
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tranzit şi/sau destinaţie a victimelor, şi ar 
trebui să se afle în centrul atenţiei UE şi a 
statelor sale membre.

Or. en

Amendamentul 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre iau măsuri în 
vederea emancipării femeilor, pentru ca 
acestea să fie mai puţin vulnerabile şi 
pentru a diminua riscul de a deveni 
victime ale traficului de fiinţe umane.

Or. en

Amendamentul 202
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(3) Statele membre promovează formarea 
constantă a funcţionarilor susceptibili să 
intre în contact cu victime şi cu potenţiale 
victime, inclusiv a ofiţerilor de poliţie din 
teren, a poliţiştilor de frontieră, a 
inspectorilor muncii, a personalului 
medical şi a funcţionarilor consulari, astfel 
încât să le permită să identifice şi să se 
ocupe de victimele şi de potenţialele 
victime ale traficului de persoane.

(3) Statele membre promovează formarea 
constantă a funcţionarilor susceptibili să 
intre în contact cu victimele şi cu victimele 
potenţiale ale traficului de fiinţe umane, 
inclusiv a ofiţerilor de poliţie, a poliţiştilor 
de frontieră, a personalului din serviciile 
de imigrare, a procurorilor, avocaţilor, 
magistraţilor şi personalului judiciar, a 
inspectorilor pe probleme de muncă, a 
asistenţilor sociali, a personalului medical 
şi de îngrijire a copiilor şi a funcţionarilor 
consulari şi, în funcţie de circumstanţele 
locale, implicând potenţial şi alte categorii 
de funcţionari publici, astfel încât să le 
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permită să identifice şi să se ocupe de 
victimele şi de potenţialele victime ale 
traficului de persoane.

Or. lt

Amendamentul 203
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre promovează formarea 
constantă a funcţionarilor susceptibili să 
intre în contact cu victime şi cu potenţiale 
victime, inclusiv a ofiţerilor de poliţie din 
teren, a poliţiştilor de frontieră, a 
inspectorilor muncii, a personalului 
medical şi a funcţionarilor consulari, astfel 
încât să le permită să identifice şi să se 
ocupe de victimele şi de potenţialele 
victime ale traficului de persoane.

(3) Statele membre promovează formarea 
constantă a funcţionarilor susceptibili să 
intre în contact cu victime şi cu potenţiale 
victime, inclusiv a ofiţerilor de poliţie din 
teren, a poliţiştilor de frontieră, a 
inspectorilor muncii, a personalului 
medical şi a funcţionarilor consulari, 
precum şi a interpreţilor, în cazul în care 
este necesară activitatea lor, astfel încât să 
le permită să identifice şi să se ocupe de 
victimele şi de potenţialele victime ale 
traficului de persoane.

Or. it

Justificare

Dată fiind natura transnaţională a infracţiunii, este de prevăzut că victimele traficului sunt, 
cu mare probabilitate, persoane ce nu se pot exprima în limba statului membru în care este 
constatată infracţiunea. Formarea corespunzătoare a interpreţilor pare deci a fi în 
concordanţă cu necesitatea implicării unor figuri de profesionişti (poliţie, magistraţi, 
diplomaţi şi personal sanitar) cu competenţe specifice în materie.
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Amendamentul 204
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre promovează formarea 
constantă a funcţionarilor susceptibili să 
intre în contact cu victime şi cu potenţiale 
victime, inclusiv a ofiţerilor de poliţie din 
teren, a poliţiştilor de frontieră, a 
inspectorilor muncii, a personalului 
medical şi a funcţionarilor consulari, astfel 
încât să le permită să identifice şi să se 
ocupe de victimele şi de potenţialele 
victime ale traficului de persoane.

(3) Statele membre promovează formarea 
constantă în domeniul drepturilor omului, 
a drepturilor femeilor şi a egalităţii de 
gen, a funcţionarilor susceptibili să intre în 
contact cu victime şi cu potenţiale victime, 
inclusiv a ofiţerilor de poliţie din teren, a 
poliţiştilor de frontieră, a inspectorilor 
muncii, a personalului medical şi a 
funcţionarilor consulari, astfel încât să le 
permită să identifice şi să se ocupe de 
victimele şi de potenţialele victime ale 
traficului de persoane.

Or. en

Amendamentul 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre promovează formarea 
constantă a funcţionarilor susceptibili să 
intre în contact cu victime şi cu potenţiale 
victime, inclusiv a ofiţerilor de poliţie din 
teren, a poliţiştilor de frontieră, a 
inspectorilor muncii, a personalului 
medical şi a funcţionarilor consulari, astfel 
încât să le permită să identifice şi să se 
ocupe de victimele şi de potenţialele 
victime ale traficului de persoane.

(3) Statele membre promovează formarea 
constantă a funcţionarilor susceptibili să 
intre în contact cu victime şi cu potenţiale 
victime, inclusiv a ofiţerilor de poliţie din 
teren, a poliţiştilor de frontieră, a 
inspectorilor muncii, a personalului 
medical şi a funcţionarilor consulari, astfel 
încât aceştia să-şi aprofundeze 
cunoştinţele cu privire la egalitatea de gen 
şi să le permită să identifice şi să se ocupe 
de victimele şi de potenţialele victime ale 
traficului de persoane.

Or. en
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Amendamentul 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre iau măsuri pentru a 
ameliora cooperarea şi coordonarea în 
colectarea şi punerea în comun a 
informaţiilor, precum şi în privinţa 
schimbului de bune practici între 
autorităţile de stat responsabile, şi pentru 
a încuraja implicarea societăţii civile.

Or. en

Amendamentul 207
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre au în vedere luarea de 
măsuri pentru ca utilizarea serviciilor 
care fac obiectul exploatării menţionate la 
articolul 2, atunci când utilizatorii 
serviciilor respective ştiu că persoana care 
le prestează este victimă a uneia dintre 
infracţiunile menţionate la articolul 2, să 
constituie infracţiune.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 208
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre au în vedere luarea de
măsuri pentru ca utilizarea serviciilor care 
fac obiectul exploatării menţionate la 
articolul 2, atunci când utilizatorii 
serviciilor respective ştiu că persoana care 
le prestează este victimă a uneia dintre 
infracţiunile menţionate la articolul 2, să 
constituie infracţiune.

(4) Statele membre iau măsuri pentru ca 
utilizarea serviciilor care fac obiectul 
exploatării menţionate la articolul 2, atunci 
când utilizatorii serviciilor respective ştiu 
că persoana care le prestează este victimă a 
uneia dintre infracţiunile menţionate la 
articolul 2, să constituie infracţiune, cu 
excepţia cazurilor în care clientul a ajutat 
victimele sau în care utilizarea serviciului 
a fost determinată de un risc concret 
pentru viaţa utilizatorilor sau de motive 
umanitare, ori în cazul în care persoana a 
fost clar forţată să utilizeze serviciile sau 
clientul a ajutat la identificarea şi 
salvarea victimei.

Or. en

Amendamentul 209
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre au în vedere luarea de
măsuri pentru ca utilizarea serviciilor care 
fac obiectul exploatării menţionate la 
articolul 2, atunci când utilizatorii 
serviciilor respective ştiu că persoana care 
le prestează este victimă a uneia dintre 
infracţiunile menţionate la articolul 2, să 
constituie infracţiune.

(4) Statele membre iau măsuri pentru ca 
utilizarea serviciilor care fac obiectul 
exploatării menţionate la articolul 2, atunci 
când utilizatorii serviciilor respective ştiu 
că persoana care le prestează este victimă a 
uneia dintre infracţiunile menţionate la 
articolul 2, să constituie infracţiune.

Or. en
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Amendamentul 210
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre au în vedere luarea de
măsuri pentru ca utilizarea serviciilor care 
fac obiectul exploatării menţionate la 
articolul 2, atunci când utilizatorii 
serviciilor respective ştiu că persoana care 
le prestează este victimă a uneia dintre 
infracţiunile menţionate la articolul 2, să 
constituie infracţiune. 

(4) Statele membre iau măsuri pentru ca 
utilizarea serviciilor care fac obiectul 
exploatării menţionate la articolul 2, atunci 
când utilizatorii serviciilor respective ştiu 
că persoana care le prestează este victimă a 
uneia dintre infracţiunile menţionate la 
articolul 2, să constituie infracţiune. În 
privinţa formei particulare a exploatării 
sexuale, statele membre iau măsuri 
pentru a încadra ca infracţiune penală 
utilizarea serviciilor provenite din 
exploatare, indiferent dacă utilizatorul 
ştie sau nu că persoana respectivă este 
victimă a traficului.

Or. en

Amendamentul 211
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul 26

(4) Statele membre au în vedere luarea de
măsuri pentru ca utilizarea serviciilor care 
fac obiectul exploatării menţionate la 
articolul 2, atunci când utilizatorii 
serviciilor respective ştiu că persoana care 
le prestează este victimă a uneia dintre 
infracţiunile menţionate la articolul 2, să 
constituie infracţiune.

(4) Statele membre iau măsuri juridice şi 
de altă natură pentru ca utilizarea 
serviciilor care fac obiectul exploatării 
menţionate la articolul 2, atunci când 
utilizatorii serviciilor respective ştiu că 
persoana care le prestează este victimă a 
uneia dintre infracţiunile menţionate la 
articolul 2, să constituie infracţiune.

Or. lt
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Amendamentul 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre au în vedere luarea de 
măsuri pentru ca utilizarea serviciilor care 
fac obiectul exploatării menţionate la 
articolul 2, atunci când utilizatorii 
serviciilor respective ştiu că persoana care 
le prestează este victimă a uneia dintre 
infracţiunile menţionate la articolul 2, să 
constituie infracţiune.

(4) Statele membre iau măsuri pentru ca 
utilizarea serviciilor care fac obiectul 
exploatării menţionate la articolul 2, atunci 
când utilizatorii serviciilor respective ştiu 
că persoana care le prestează este victimă a 
uneia dintre infracţiunile menţionate la 
articolul 2, să constituie infracţiune.

Or. en

Justificare

Incriminarea penală a utilizatorilor serviciilor „oferite” de o persoană care este victimă a 
traficului, în cazul în care aceştia sunt la curent cu faptul că persoana respectivă este victimă 
a traficului, ar avea un efect de descurajare a traficului cu fiinţe umane.

Amendamentul 213
Anna Záborská

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre au în vedere luarea de
măsuri pentru ca utilizarea serviciilor care 
fac obiectul exploatării menţionate la 
articolul 2, atunci când utilizatorii 
serviciilor respective ştiu că persoana care 
le prestează este victimă a uneia dintre 
infracţiunile menţionate la articolul 2, să 
constituie infracţiune.

(4) Statele membre iau măsuri pentru ca 
utilizarea serviciilor care fac obiectul 
exploatării menţionate la articolul 2, atunci 
când utilizatorii serviciilor respective ştiu 
că persoana care le prestează este victimă a 
uneia dintre infracţiunile menţionate la 
articolul 2, să constituie infracţiune.

Or. en

Justificare

Gravitatea acţiunii menţionate în partea amendată dispoziţiei trebuie să atragă după sine o 
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sancţiune.

Amendamentul 214
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care utilizarea serviciului 
a fost determinată de un risc concret 
pentru viaţa utilizatorului, sau în care 
serviciul a fost utilizat pentru a ajuta 
victima din raţiuni umanitare ori dacă 
persoana a fost clar forţată dă utilizeze 
serviciul respectiv, este necesară o 
evaluare a fiecărui caz individual pentru 
a stabili aplicabilitatea sancţiunilor.

Or. en

Amendamentul 215
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre înfiinţează sau 
continuă să susţină o linie de asistenţă 
telefonică multilingvă şi gratuită, cu un 
număr unic european, în scopul acordării 
de prim ajutor victimelor. Statele membre 
trebuie, de asemenea, să ia în considerare 
posibilitatea accesului din afara UE la 
linia de asistenţă gratuită:

Or. en
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Amendamentul 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se recomandă statelor membre să se 
coordoneze şi să coopereze în domeniul 
infracţionalităţii transfrontaliere, într-un 
mod care să contribuie la prevenirea 
infracţiunilor. Schimbul de informaţii şi 
de bune practici, precum şi dialogul 
deschis permanent între autorităţile de 
aplicare a legii sunt elemente pozitive şi 
preventive din punctul de vedere al 
contracarării traficului cu fiinţa umane. 

Or. en

Amendamentul 217
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) UE trebuie să încurajeze creşterea 
coerenţei dintre dreptul penal şi dreptul 
muncii, pentru a reduce cererea de bunuri 
şi servicii rezultate din munca forţată. Ar 
trebui să existe un echilibru între 
sancţiunile împotriva angajatorilor fără 
scrupule şi acţiunile preventive vizând 
regularizarea afacerilor.

Or. en

Justificare

Munca forţată şi exploatarea constituie o problemă cu proporţii din ce în ce mai mari în UE, 
de care statele membre trebuie să se ocupe.
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Amendamentul 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre ameliorează 
continuu reacţia justiţiei penale naţionale 
la traficul de fiinţe umane, astfel încât să 
împiedice traficanţii să acţioneze şi să 
scape nepedepsiţi.

Or. en

Amendamentul 219
Anna Hedh, Silvia Costa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naţionali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv 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.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naţionali 
independenţi sau mecanisme echivalente. 
Misiunea acestor mecanisme este inclusiv, 
aceea de a elabora statistici comparabile, 
de a efectua evaluări ale tendinţelor în 
materie de trafic de fiinţe umane, de a crea 
sisteme de protecţie şi asistenţă în 
cooperare strânsă cu actorii sociali 
implicaţi şi cu organizaţiile 
neguvernamentale recunoscute şi active 
în domeniu, de a măsura rezultatele 
acţiunilor de combatere a traficului şi de a 
prezenta rapoarte cel puţin o dată pe an
autorităţilor naţionale din domeniu şi 
coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane.

Or. en



AM\823510RO.doc 111/116 PE445.701v01-00

RO

Amendamentul 220
Nadja Hirsch

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naţionali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv 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.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naţionali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv 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.

Coordonatorul UE pentru combaterea 
traficului de fiinţa umane, aparţinând de 
DG Justiţie, libertate şi securitate, 
colaborează cu raportorii naţionali sau cu 
entităţi echivalente şi asigură cooperarea 
dintre statele membre şi instituţiile UE, 
Frontex, Europol, Interpol, ONG-uri şi 
alţi actori cheie în domeniul luptei 
împotriva traficului de fiinţa umane.

Or. en

Justificare

Un coordonator pentru combaterea traficului de fiinţa umane ar fi util pentru UE, 
consolidând cooperarea dintre statele membre şi prezentând rapoarte instituţiilor europene. 
Cu toate acestea, coordonatorul nu trebuie să constituie un organism separat în cadrul DG 
Justiţie, libertate şi securitate, pentru a nu implica formalităţi şi cheltuieli administrative 
suplimentare.

Amendamentul 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare Statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a institui raportori naţionali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv 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. 

pentru a institui raportori naţionali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme, în cooperare cu organizaţiile 
societăţii civile, este inclusiv 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 şi autorităţilor 
UE. Raportorii naţionali trebuie să fie 
independenţi politic şi partinic şi trebuie 
să dispună de resurse financiare 
suficiente.

Or. en

Amendamentul 222
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naţionali sau
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv 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. 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naţionali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv 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 şi autorităţilor UE. Raportorii 
naţionali trebuie să fie independenţi 
politic şi partinic şi trebuie să dispună de 
resurse financiare suficiente.

Or. en
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Amendamentul 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naţionali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv 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.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naţionali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv aceea de a efectua 
evaluări ale tendinţelor în materie de trafic 
de persoane, de a măsura şi monitoriza 
rezultatele acţiunilor de combatere a 
traficului şi de a prezenta rapoarte în acest 
sens autorităţilor naţionale şi autorităţilor 
UE. 

Or. en

Amendamentul 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Informaţiile colectate sunt înaintate 
Coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane, Eurojust, 
Europol şi Frontex. Pornind de la această 
bază şi folosind orice alte informaţii 
disponibile, coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane, în 
cooperare cu Eurojust, Europol, Frontex, 
actorii sociali relevanţi şi organizaţiile 
neguvernamentale active şi recunoscute, 
elaborează un raport anual despre situaţia 
traficului de fiinţe umane. Raportul este 
prezentat Parlamentului European, 
parlamentelor naţionale, Comisiei 
Europene şi Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 225
Judith Sargentini

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Informaţiile colectate sunt înaintate 
Coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane, Agenţiei 
pentru drepturile fundamentale, Eurojust, 
Europol, Biroului european de sprijin 
pentru azil (EASO) şi Frontex. Pornind 
de la această bază şi folosind orice alte 
informaţii disponibile, coordonatorul UE 
pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane, împreună cu Agenţia pentru 
drepturi fundamentale, Eurojust, 
Europol, EASO şi Frontex elaborează un 
raport anual despre situaţia traficului de 
fiinţe umane. Raportul este prezentat 
Parlamentului European, parlamentelor 
naţionale, Comisiei Europene şi 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 226
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coordonatorul UE pentru combaterea 
traficului de fiinţa umane

(1) Cadrul legal pentru funcţia de 
coordonator UE pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane este stabilit cu 
supervizarea Comisarului pentru afaceri 
interne. 
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(2) Coordonatorul UE pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane are sarcina de a 
asigura o abordare coerentă a combaterii 
traficului de fiinţe umane atât la nivelul 
statelor membre, cât şi la nivelul UE, de a 
coordona activităţile raportorilor 
naţionali, de a monitoriza consecvent şi de 
a raporta instituţiilor europene. 
Coordonatorul Uniunii Europene pentru 
combaterea traficului de fiinţa umane 
consiliază toate instituţiile şi organismele 
europene, fie din proprie iniţiativă, fie ca 
răspuns la o consultare, cu privire la toate 
chestiunile legate de traficul de fiinţe 
umane.

(3) Prezentul articol intră în vigoare la 
cinci ani de la publicarea directivei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 227
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul politicii de extindere, 
cooperarea poliţienească şi judiciară 
constituie un element esenţial pentru o 
activitate eficientă a UE de combatere a 
traficului de fiinţe umane. Statele membre 
şi coordonatorul antitrafic al Uniunii 
Europene trebuie să se asigure că 
politicile UE sunt adoptate în mod adecvat 
şi în acelaşi mod în ţările potenţial 
candidate şi în ţările candidate, în 
conformitate cu prezenta directivă, pentru 
a garanta coeziunea. Combaterea 
traficului de fiinţa umane poate fi 
încununată de succes numai prin 
conlucrarea guvernelor, agenţiilor şi 
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organizaţiilor de la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional.

Or. en


