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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor și de 
abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0095),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0087/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea UE,

– având în vedere avizele motivate prezentate Președintelui Parlamentului de către 
parlamentele naționale privind conformitatea proiectului cu principiul subsidiarității;

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, în temeiul articolului 51 
din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și al 
Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7–0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 
alineatul (1),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 79 alineatul (2) și articolul 82 
alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1),

Or. en

Justificare

Adăugarea referinței la articolul 79 se justifică prin necesitatea asigurării consistenței cu 
tratatele.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prezenta directivă adoptă o abordare 
integrată și holistică cu privire la 
combaterea traficului de ființe umane și ar 
trebui implementată în sensul Directivei 
2004/81/CE din 29 aprilie 2004 a 
Consiliului privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care 
sunt victime ale traficului de persoane sau 
care au făcut obiectul unei facilitări a 
imigrației ilegale și care cooperează cu 
autoritățile competente1 și a Directivei 
2009/52/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 18 iunie 2009 de 
stabilire a standardelor minime privind 
sancțiunile la adresa angajatorilor de 
resortisanți ai țărilor terțe cu ședere 
ilegală2 . Obiectivele principale ale 
prezentei directive sunt o prevenire și o 
urmărire penală mai riguroase, precum și o 
mai bună protecție a drepturilor victimelor. 
Copiii sunt mai vulnerabili și, prin urmare, 
sunt supuși unui risc mai mare de a deveni 



PR\818485RO.doc 7/39 PE442.887v01-00

RO

victime ale traficului de ființe umane. În 
aplicarea dispozițiilor prezentei directive, 
interesul copilului trebuie să constituie 
preocuparea primordială, în conformitate 
cu Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene și cu Convenția 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului. În implementarea acestei 
directive trebuie acordată atenția cuvenită 
armonizării prevederilor cu Directiva 
2010/...(UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din... privind combaterea 
abuzului sexual, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile, de 
abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI
1 JO L 261, 06.08.2004, p. 19.
2 JO L 168, 30.6.2009, p. 24

Or. en

Justificare

Abordarea holistă a directivei trebuie să aibă ca rezultat armonizarea cu alte instrumente 
legislative în domeniu.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă este o componentă 
a acțiunii globale împotriva traficului de 
ființe umane care include acțiuni ce 
implică țări terțe, după cum s-a afirmat în 
„Documentul orientat către acțiune 
privind consolidarea dimensiunii externe 
a UE în ceea ce privește combaterea 
traficului de persoane”: Către acțiuni ale 
UE la nivel mondial împotriva traficului 
de persoane”1. 
1Consiliu 6865/10

Or. en
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Justificare

Abordarea holistă a directivei trebuie să aibă ca rezultat și o serie de acțiuni care să implice 
țările terțe.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
principiului nereturnării, în conformitate 
cu Convenția de la Geneva privind 
statutul refugiaților din 28 iulie 1951.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere normelor în materie de azil.

Amendamentul 5

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 și, prin urmare, 
include în această definiție și alte forme de 
exploatare. În contextul prezentei directive, 
cerșitul forțat ar trebui înțeles ca o formă 
de muncă sau de serviciu forțat, astfel cum 
este definit în Convenția OIM nr. 29 
privind munca forțată sau obligatorie din 
29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
cerșitului se încadrează în definiția 
traficului de persoane doar atunci când 
sunt întrunite toate elementele de muncă 
sau de serviciu forțat. În lumina 

(5) Pentru a răspunde dezvoltărilor recente 
ale fenomenului de trafic de persoane, 
prezenta directivă interpretează ceea ce ar 
trebui să fie considerat trafic de ființe 
umane într-un sens mai larg decât o face 
Decizia-cadru 2002/629/JAI și, prin 
urmare, include în această definiție și alte 
forme de exploatare. În contextul prezentei 
directive, cerșitul forțat ar trebui înțeles ca 
o formă de muncă sau de serviciu forțat, 
astfel cum este definit în Convenția OIM 
nr. 29 privind munca forțată sau obligatorie 
din 29 iunie 1930. Prin urmare, exploatarea 
prin cerșit, inclusiv folosirea la cerșit a 
unei persoane dependente, se încadrează 
în definiția traficului de ființe umane doar 
atunci când sunt întrunite toate elementele 
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jurisprudenței relevante în domeniu, 
valabilitatea consimțământului 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 consimțământ al acestuia nu ar 
trebui niciodată considerat valabil. 
Termenul „exploatarea activităților 
infracționale” ar trebui înțeles ca 
exploatare a unei persoane pentru ca 
aceasta să săvârșească, între altele, furt din 
buzunare, din spații comerciale și alte 
activități similare care fac obiectul unor 
sancțiuni penale și implică un câștig 
financiar. Definiția include, de asemenea, 
traficul de persoane în scopul prelevării de 
organe, care poate fi legat de traficul de 
organe și constituie o încălcare gravă a 
demnității umane și a integrității fizice a 
persoanelor.

de muncă sau de serviciu forțat. În lumina 
jurisprudenței relevante în domeniu, 
valabilitatea consimțământului 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 consimțământ al acestuia nu ar 
trebui niciodată considerat valabil. 
Termenul „exploatarea activităților 
infracționale” ar trebui înțeles ca 
exploatare a unei persoane pentru ca 
aceasta să săvârșească, între altele, furt din 
buzunare, din spații comerciale și alte 
activități similare care fac obiectul unor 
sancțiuni penale și implică un câștig 
financiar. Definiția include, de asemenea, 
traficul de ființe umane în scopul prelevării 
de organe, care constituie o încălcare gravă 
a demnității umane și a integrității fizice a 
persoanelor.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aduce lămuriri asupra definiției cerșetoriei.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Nivelurile de sancțiuni 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 
infracțiunii, prezenta directivă urmărește să 
asigure o armonizare și mai mare și un 
nivel mai ridicat al sancțiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracțiunea este săvârșită 
în anumite circumstanțe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancțiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 

(6) Nivelurile de sancțiuni 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 
infracțiunii, prezenta directivă urmărește să 
asigure o armonizare și mai mare și un 
nivel mai ridicat al sancțiunilor aplicate în 
UE. Atunci când infracțiunea este săvârșită 
în anumite circumstanțe, de exemplu 
împotriva unei victime deosebit de 
vulnerabile, sancțiunea ar trebui să fie mai 
severă. În contextul prezentei directive, în 
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definiția persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluși cel puțin toți 
copiii, precum și adulții care sunt deosebit 
de vulnerabili în momentul săvârșirii 
infracțiunii ca urmare a stării de
graviditate, a stării de sănătate sau a unui 
handicap. Atunci când infracțiunea este 
deosebit de gravă, de exemplu în situația în 
care viața victimei a fost pusă în pericol 
sau în cazul în care infracțiunea a presupus 
săvârșirea unor acte grave de violență sau a 
adus prejudicii deosebit de importante unei 
victime, acest lucru ar trebui să fie reflectat 
prin aplicarea unor sancțiuni 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 și procedurile de predare între 
statele membre. 

definiția persoanelor deosebit de 
vulnerabile ar trebui incluși cel puțin toți 
copiii, precum și adulții care sunt deosebit 
de vulnerabili din considerente de gen, 
graviditate, stare de sănătate, dizabilitate 
sau dacă victima a fost supusă torturii, 
violului sa unei alte forme grave de 
violență psihologică, fizică sau sexuală.
Atunci când infracțiunea este deosebit de 
gravă, de exemplu în situația în care viața 
victimei a fost pusă în pericol sau în cazul 
în care infracțiunea a presupus săvârșirea 
unor acte grave de violență sau a adus 
prejudicii deosebit de importante unei 
victime, acest lucru ar trebui să fie reflectat 
prin aplicarea unor sancțiuni 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 și procedurile de predare între 
statele membre. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament dorește lărgirea noțiunii de persoană vulnerabilă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta eficiența cercetărilor și 
urmăririlor penale în cazul infracțiunilor de 
trafic de persoane, inițierea acestora nu ar 
trebui să depindă de sesizarea autorităților 
competente cu privire la infracțiune sau de 
formularea de acuzații în acest sens de 
către victimă. Urmărirea penală ar trebui 
autorizată pentru o perioadă suficient de 
lungă de timp după ce victima a atins 

(8) Pentru a garanta eficiența cercetărilor și 
urmăririlor penale în cazul infracțiunilor de 
trafic de ființe umane, inițierea acestora nu 
ar trebui să depindă de sesizarea 
autorităților competente cu privire la 
infracțiune sau de formularea de acuzații în 
acest sens de către victimă. Investigațiile 
ar trebui să țină seama de informațiile și 
tehnologiile de comunicații folosite la 
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vârsta majoratului. Reprezentanții 
serviciilor de aplicare a legii și procurorii 
ar trebui să beneficieze de o formare 
adecvată, având în vedere și obiectivul 
consolidării cooperării judiciare și 
polițienești la nivel internațional.
Persoanele însărcinate cu cercetarea și 
urmărirea penală a acestor infracțiuni ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la 
instrumentele de anchetă utilizate în cazul 
criminalității organizate și al altor 
infracțiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicațiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare și alte 
investigații financiare. 

săvârșirea faptei și să dezvolte 
instrumente specifice de prevenire și de 
abordare a traficului în spațiul virtual. 
Persoanele însărcinate cu cercetarea și 
urmărirea penală a acestor infracțiuni ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces la 
instrumentele de anchetă utilizate în cazul 
criminalității organizate și al altor 
infracțiuni grave, cum ar fi interceptarea 
comunicațiilor, supravegherea discretă, 
inclusiv supravegherea electronică, 
monitorizarea conturilor bancare și alte 
investigații financiare. 

Or. en

Justificare

Internetul este folosit din ce în ce mai des de traficanți iar prezenta directivă nu trebuie să 
ignore acest lucru.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Victimele traficului de persoane 
trebuie să își poată exercita drepturile în 
mod efectiv. Prin urmare, ar trebui ca 
victimele să dispună de asistență și sprijin 
înainte și pe parcursul procedurilor penale, 
dar și pentru o perioadă de timp suficientă 
după desfășurarea acestora. Pentru ca 
asistența și sprijinul să fie eficiente, este 
necesar ca acestea să fie furnizate în mod 
informat și consensual, garantându-se 
faptul că victima este de acord, de 
exemplu, cu întreprinderea de acțiuni în 
vederea depistării bolilor sau cu alte măsuri 
de sprijin esențiale. Asistența și sprijinul 
oferite ar trebui să includă cel puțin un set 
minim de măsuri care sunt necesare pentru 

(11) Ar trebui ca victimele să dispună de 
asistență și sprijin înainte și pe parcursul
procedurilor penale, dar și pentru o 
perioadă de timp suficientă după 
desfășurarea acestora. Pentru ca asistența și 
sprijinul să fie eficiente, este necesar ca 
acestea să fie furnizate în mod informat și 
consensual, garantându-se faptul că victima 
este de acord, de exemplu, cu 
întreprinderea de acțiuni în vederea 
depistării bolilor sau cu alte măsuri de 
sprijin esențiale. Asistența și sprijinul 
oferite ar trebui să includă cel puțin un set 
minim de măsuri care sunt necesare pentru 
a permite victimei să se refacă și să scape 
de traficanți. Concretizarea unor astfel de 
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a permite victimei să se refacă și să scape 
de traficanți. Concretizarea unor astfel de 
măsuri ar trebui să țină seama, pe baza unei 
evaluări individuale, efectuate în 
conformitate cu procedurile naționale, de 
situația specifică și necesitățile persoanei în 
cauză. Ar trebui să se ofere asistență și 
sprijin persoanei respective de îndată ce 
există indicii că aceasta este posibil să fi 
făcut obiectul traficului și indiferent de 
dorința sa de a depune mărturie. Asistența 
ar trebui oferită în mod necondiționat cel 
puțin până la adoptarea, de către 
autoritățile competente, a deciziei finale 
privind perioada de reflecție și permisul de 
ședere sau până când se recunoaște 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 reflecție, 
persoana nu este considerată eligibilă 
pentru a i se elibera un permis de ședere 
sau nu are drept de ședere legală în țară, 
statul membru respectiv nu este obligat să 
continue să ofere asistență și 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 infracțiune, sau în 
cazul în care siguranța victimei este în 
pericol din cauza declarațiilor acesteia în 
cursul procedurilor penale, asistența și 
sprijinul ar trebui acordate pentru o 
perioadă de timp suficientă și după 
încheierea procedurilor penale.

măsuri ar trebui să țină seama, pe baza unei 
evaluări individuale, efectuate în 
conformitate cu procedurile naționale, de 
situația specifică și necesitățile persoanei în 
cauză. Ar trebui să se ofere asistență și 
sprijin persoanei respective de îndată ce 
există indicii că aceasta este posibil să fi 
făcut obiectul traficului și indiferent de 
dorința sa de a depune mărturie. Asistența 
ar trebui oferită în mod necondiționat cel 
puțin până la adoptarea, de către 
autoritățile competente, a deciziei finale 
privind perioada de reflecție și permisul de 
ședere sau până când se recunoaște în alt 
mod că persoana în cauză este o victimă a 
traficului de ființe umane. În cazul în care, 
după încheierea procesului de identificare 
sau după expirarea perioadei de reflecție, 
persoana nu este considerată eligibilă 
pentru a i se elibera un permis de ședere 
sau nu are drept de ședere legală în țară, 
statul membru respectiv nu este obligat să 
continue să ofere asistență și 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 infracțiune, sau în 
cazul în care siguranța victimei este în 
pericol din cauza declarațiilor acesteia în 
cursul procedurilor penale, asistența și 
sprijinul ar trebui acordate pentru o 
perioadă de timp suficientă și după 
încheierea procedurilor penale.

Or. en

Justificare

În opinia raportorilor această formulare este plasată mai bine în Considerentul 12 decât în 
Considerentul 11.
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Amendamentul 9

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 stabilește un set de drepturi ale 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
inclusiv dreptul la protecție și la 
despăgubiri. În plus, victimele traficului de 
persoane ar trebui să aibă acces la 
consiliere juridică și la reprezentare 
juridică, inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Obiectivul consilierii juridice 
este de a permite victimelor să fie 
informate și să primească sfaturi cu privire 
la diferitele posibilități pe care le au. 
Consilierea juridică și reprezentarea 
juridică ar trebui să fie furnizate gratuit, cel 
puțin în situația în care victima nu dispune 
de suficiente resurse financiare, într-un 
mod care să fie conform cu procedurile 
interne ale statelor membre. Întrucât este 
puțin probabil ca în special victimele care 
sunt copii să dispună de astfel de resurse, 
consilierea juridică și reprezentarea 
juridică pentru acestea ar fi, în practică, 
gratuite. Mai mult, pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, desfășurate în 
conformitate cu procedurile naționale, 
victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva represaliilor, a intimidării și 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 stabilește un set de drepturi ale 
victimelor în cadrul procedurilor penale, 
inclusiv dreptul la protecție și la 
despăgubiri. Victimele traficului de 
persoane trebuie să își poată exercita 
drepturile în mod efectiv. În plus, 
victimele traficului de ființe umane ar 
trebui , de asemenea, să aibă acces la 
consiliere juridică și la reprezentare 
juridică, inclusiv în vederea solicitării de 
despăgubiri. Obiectivul consilierii juridice 
este de a permite victimelor să fie 
informate și să primească sfaturi cu privire 
la diferitele posibilități pe care le au. 
Consilierea juridică și reprezentarea 
juridică ar trebui să fie furnizate gratuit, cel 
puțin în situația în care victima nu dispune 
de suficiente resurse financiare, într-un 
mod care să fie conform cu procedurile 
interne ale statelor membre. Întrucât este 
puțin probabil ca în special victimele care 
sunt copii să dispună de astfel de resurse, 
consilierea juridică și reprezentarea 
juridică pentru acestea ar fi, în practică, 
gratuite. Mai mult, pe baza unei evaluări 
individuale a riscului, desfășurate în 
conformitate cu procedurile naționale, 
victimele ar trebui să fie protejate 
împotriva represaliilor, a intimidării și a 
riscului de face din nou obiectul traficului.

Or. en

Justificare

În opinia raportorilor această formulare este plasată mai bine în Considerentul 12 decât în 
Considerentul 11.
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Amendamentul 10

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 asistență, sprijin și protecție. 
Aceste măsuri ar trebui acordate având în 
vedere interesul superior al copilului și în 
conformitate cu Convenția ONU privind 
drepturile copilului. În cazul în care vârsta 
unei persoane care face obiectul traficului 
de persoane este incertă și există motive să 
se creadă că aceasta are mai puțin de 18 
ani, ar trebui să se pornească de la 
prezumția că persoana respectivă este copil 
și aceasta ar trebui să primească asistență, 
sprijin și protecție imediate. Măsurile de 
asistență și sprijin acordate copiilor care 
sunt victime ale traficului ar trebui să 
vizeze în primul rând recuperarea fizică și 
psihico-socială a acestora și ar trebui să 
aibă în vedere o soluție 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 educație. Având 
în vedere că victimele traficului de 
persoane care sunt copii sunt deosebit de 
vulnerabile, ar trebui să se prevadă măsuri 
de protecție suplimentare pentru a proteja 
acești copii pe durata audierilor din cadrul 
cercetării și procedurilor penale. 

(14) Pe lângă măsurile de care pot 
beneficia toate victimele traficului de ființe 
umane, statele membre ar trebui să se 
asigure că pentru copiii care au fost victime 
ale traficului sunt disponibile măsuri 
specifice de asistență, sprijin și protecție. 
Aceste măsuri trebuie aplicate având în 
vedere interesul superior al copilului și în 
conformitate cu Convenția ONU privind 
drepturile copilului. În cazul în care vârsta 
unei persoane care face obiectul traficului 
de ființe umane este incertă și există motive 
să se creadă că aceasta are mai puțin de 18 
ani, ar trebui să se pornească de la 
prezumția că persoana respectivă este copil 
și aceasta ar trebui să primească asistență, 
sprijin și protecție imediate. Măsurile de 
asistență și sprijin acordate copiilor care 
sunt victime ale traficului ar trebui să 
vizeze în primul rând recuperarea fizică și 
psihico-socială a acestora și ar trebui să 
aibă în vedere o soluție 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 educație. Având 
în vedere că victimele traficului de ființe 
umane care sunt copii sunt deosebit de 
vulnerabile, ar trebui să se prevadă măsuri 
de protecție suplimentare pentru a proteja 
acești copii pe durata audierilor din cadrul 
cercetării și procedurilor penale. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește întărirea poziției copilului.
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În cadrul procesului de 
implementarea al prezentei directive ar 
trebui luat în considerație Planul de 
acțiune al Comisiei privind minorii 
neînsoțiți (2010-2014), (COM(2010)0213)
;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are drept scop adoptarea de politici consecvente la nivelul UE în 
cadrul politicilor care implică copii.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Exploatarea sexuală care implică 
copii ar trebui definită în conformitate cu 
Directiva 2010/.../UE [privind combaterea 
abuzului sexual, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile, de 
abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI]. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are drept scop adoptarea de politici consecvente la nivelul UE în 
cadrul politicilor care implică copii.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, al informării, al 
sensibilizării și al educației, să instituie 
și/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, și 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de persoane. 
În astfel de inițiative, statele membre ar 
trebui să adopte o perspectivă care să țină 
seama de specificitățile fiecărui sex și o 
abordare care să țină cont de drepturile 
copilului. Funcționarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potențiale ale traficului de 
persoane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele și să se 
ocupe de ele. Această obligație de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofițerilor de 
poliție sub acoperire, polițiștilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical și funcționarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcție de situația locală, 
și alte categorii de funcționari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor. 

(15) Statele membre ar trebui, prin 
intermediul cercetării, inclusiv a cercetării 
noilor forme de trafic de ființe umane, al 
informării, al colectării armonizate de date 
, al sensibilizării și al educației, să instituie 
și/sau să consolideze politici de prevenire a 
traficului de persoane, inclusiv să adopte 
măsuri de descurajare a cererii, care 
favorizează toate formele de exploatare, și 
măsuri de reducere a riscului ca oamenii să 
devină victime ale traficului de ființe 
umane. În astfel de inițiative, statele 
membre ar trebui să adopte o perspectivă 
care să țină seama de specificitățile fiecărui 
sex și o abordare care să țină cont de 
drepturile copilului. Funcționarii care sunt 
susceptibili să intre în contact cu victimele 
sau cu victimele potențiale ale traficului de 
ființe umane ar trebui să beneficieze de o 
formare corespunzătoare pentru a fi în 
măsură să identifice victimele și să se 
ocupe de ele. Această obligație de formare 
s-ar aplica în special în cazul ofițerilor de 
poliție sub acoperire, polițiștilor de 
frontieră, inspectorilor muncii, personalului 
medical și funcționarilor consulari, însă ar 
putea include, în funcție de situația locală, 
și alte categorii de funcționari publici care 
sunt susceptibile să se confrunte cu victime 
ale traficului în activitatea lor. 

Or. en

Justificare

Sensibilizarea cu privire la acest fenomen este crucială iar armonizarea datelor colectate este 
extrem de importantă din această perspectivă. 
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Funcționarii care sunt susceptibili 
să intre în contact cu victimele sau cu 
victimele potențiale ale traficului de ființe 
umane ar trebui să beneficieze de o 
pregătire corespunzătoare pentru a 
identifica victimele și a se ocupa de ele. 
Această obligație de formare ar trebui să 
se aplice în special în cazul ofițerilor de 
poliție, polițiștilor de frontieră, 
judecătorilor și personalului din justiție, 
inspectorilor muncii, personalului 
medical și a celui din serviciile sociale și 
de îngrijire a copiilor, precum și 
funcționarilor consulari, însă ar putea 
include, în funcție de situația locală, și 
alte categorii de funcționari publici care 
sunt susceptibili să se confrunte în 
activitatea lor cu victime ale traficului . 
Reprezentanții serviciilor de aplicare a 
legii și procurorii ar trebui să beneficieze 
de o formare adecvată, având în vedere și 
obiectivul consolidării cooperării 
judiciare și polițienești la nivel 
internațional.

Or. en

Justificare

Trebuie consolidată formarea, mai ales când este vorba de persoane vulnerabile.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b)  Mecanismele de inspecție și de 
aplicare a legislației muncii trebuie 
întărite în toate statele membre; statele 
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membre, de asemenea, ar trebui să se 
asigure că beneficiază de cadrul legal 
necesar și că toate mecanismele, 
pregătirile și resursele tehnice adecvate 
necesare sunt disponibile pentru a le 
permite acestora să își îndeplinească 
obligațiile legale, conferind 
responsabilitate funcționarilor din 
organismele de inspecție, în cooperare 
strânsă cu sindicatele și punându-le la 
dispoziție informațiile și cursurile de 
pregătire necesare pentru a le permite să 
identifice victimele traficului de ființe 
umane a căror muncă este exploatată.
Statele membre ar trebui să întărească 
cooperarea și coordonarea în acest 
domeniu la nivel comunitar, inclusiv 
cooperarea cu Comitetul Economic și 
Social European, Confederația 
sindicatelor europene, iar Consiliul ar 
trebui să aibă în vederea crearea de rețele 
a serviciilor naționale de inspecție a 
muncii. ,

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se referă la fenomenul din ce în ce mai frecvent al exploatării muncii 
prestate. 

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 15c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15c) statele membre ar trebui să creeze 
sisteme de monitorizare mai bună a 
activităților agențiilor de plasare a forței 
de muncă și a celor de recrutare a 
lucrătorilor sezonieri;

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament se referă la fenomenul din ce în ce mai frecvent al exploatării muncii 
prestate. 

Amendamentul 17

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 și în conformitate cu propria lor 
organizare internă, precum și ținând cont 
de necesitatea unei structuri minime cu 
sarcini bine-definite, sisteme naționale de 
monitorizare, de exemplu raportori 
naționali sau mecanisme echivalente care 
să efectueze evaluări ale tendințelor în 
materie de trafic de persoane, să măsoare 
rezultatele acțiunilor de combatere a 
traficului și să prezinte periodic rapoarte 
autorităților naționale competente. 

(17) Statele membre ar trebui să instituie, 
sub forma pe care acestea o consideră 
adecvată și în conformitate cu propria lor 
organizare internă, precum și ținând cont 
de necesitatea unei structuri minime cu 
sarcini bine-definite, sisteme naționale de 
monitorizare independente, de exemplu 
raportori naționali sau mecanisme 
echivalente care să efectueze evaluări ale 
tendințelor în materie de trafic de ființe 
umane, să măsoare rezultatele acțiunilor de 
combatere a traficului și să prezinte 
periodic rapoarte autorităților naționale 
competente.

Or. en

Justificare

Sistemul de monitorizare națională ar trebui să fie independent și să fie în legătură, printre 
alții, și cu coordonatorul UE pentru combaterea traficului de ființe umane. 

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Uniunea Europeană creează, sub 
supravegherea Comisarului pentru 
afaceri interne, funcția de coordonator 
UE pentru combaterea traficului de ființe 
umane, care să coordoneze măsurile și 
politicile comunitare în acest domeniu, 
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inclusiv activitățile rețelei de raportori 
naționali, și care să prezinte rapoarte atât 
Parlamentului European cât și 
parlamentelor naționale.

Or. en

Justificare

Coordinarea la nivelul UE este crucială pentru combaterea traficului.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Exploatarea include, cel puțin, 
exploatarea prostituției altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forțat, inclusiv cerșit, 
sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute, exploatarea activităților 
infracționale sau prelevarea de organe. 

3. Exploatarea include, cel puțin, 
exploatarea prostituției altor persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, de muncă 
sau de serviciu forțat, inclusiv cerșit și 
folosirea la cerșit a unei persoane 
dependente, sclavie sau practici similare 
sclaviei, servitute, exploatarea activităților 
infracționale sau prelevarea de organe.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aduce lămuriri asupra definiției cerșetoriei.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
infracțiune menționată la articolul 2 este 
pasibilă de pedeapsa cu închisoarea pentru 
o durată maximă de cel puțin cinci ani. 

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
infracțiune menționată la articolul 2 este 
pasibilă de pedeapsa cu închisoarea pentru 
o durată maximă de cel puțin șase ani. 
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Or. en

Justificare

În opinia raportorilor pedepsele ar trebui să crească în funcție de gravitatea infracțiunii.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că infracțiunea 
menționată la articolul 2 este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea pentru o durată 
maximă de cel puțin zece ani atunci când 
infracțiunea respectivă a fost săvârșită în 
oricare dintre următoarele împrejurări: 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că infracțiunea 
menționată la articolul 2 este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea pentru o durată 
maximă de cel puțin doisprezece ani atunci 
când infracțiunea respectivă a fost săvârșită 
în oricare dintre următoarele împrejurări: 

Or. en

Justificare

În opinia raportorilor pedepsele ar trebui să crească în funcție de gravitatea infracțiunii.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infracțiunea a fost săvârșită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluși cel puțin 
copiii care sunt victime ale traficului, dar și 
adulții care sunt deosebit de vulnerabili din 
cauza gravidității, a stării de sănătate sau 
a unui handicap; 

(b) infracțiunea a fost săvârșită împotriva 
unei victime care era deosebit de 
vulnerabilă, categorie în care, în contextul 
prezentei directive, sunt incluși cel puțin 
copiii care sunt victime ale traficului, dar și 
adulții care sunt deosebit de vulnerabili din 
considerente de gen, graviditate, stare de 
sănătate, dizabilitate  sau dacă victima a 
fost supusă torturii, violului sa unei alte 
forme grave de violență psihologică, fizică 
sau sexuală.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament aduce lămuriri asupra noțiunii de persoană vulnerabilă.

Amendamentul 23

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 și profiturile rezultate din 
infracțiunile menționate în prezenta 
directivă sunt reținute și confiscate ,

Or. en

Justificare

Traficanții sunt motivați de profiturile enorme pe care le pot avea în urma traficului. În 
consecință,veniturile și profiturile trebuie reținute, confiscate și utilizate pentru sprijinirea și 
protejarea victimelor. 

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că veniturile și 
profiturile reținute și confiscate în temeiul 
acestei directive sunt folosite pentru a 
sprijini asistența și protecția victimelor, 
inclusiv pentru acordarea de compensații.

Or. en

Justificare

Traficanții sunt motivați de profiturile enorme pe care le pot avea în urma traficului. În 
consecință,veniturile și profiturile trebuie reținute, confiscate și utilizate pentru sprijinirea și 
protejarea victimelor. 
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Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că 
veniturile și profiturile rezultate din 
infracțiunile menționate în prezenta 
directivă sunt reținute și confiscate.,

Or. en

Justificare

Traficanții sunt motivați de profiturile enorme pe care le pot avea în urma traficului. În 
consecință,veniturile și profiturile trebuie reținute, confiscate și utilizate pentru sprijinirea și 
protejarea victimelor. 

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că veniturile și 
profiturile reținute și confiscate în temeiul 
acestei directive sunt folosite pentru a 
sprijini asistența și protecția victimelor, 
inclusiv pentru acordarea de compensații.

Or. en

Justificare

Traficanții sunt motivați de profiturile enorme pe care le pot avea în urma traficului. În 
consecință,veniturile și profiturile trebuie reținute, confiscate și utilizate pentru sprijinirea și 
protejarea victimelor. 
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Amendamentul 27

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 sancțiuni victimelor 
traficului de persoane pentru implicarea lor 
în activități infracționale pe care au fost 
obligate să le săvârșească drept consecință 
directă a faptului că au făcut obiectul 
oricăruia dintre actele menționate la 
articolul 2.

Statele membre nu pun sub urmărire și 
nici nu prevăd sancțiuni victimelor 
traficului de ființe umane persoane pentru 
implicarea lor  în infracțiunile de 
prostituție sau imigrație din legislația 
națională și/sau pentru implicarea lor în 
activități ilegale pe care au fost obligate să 
le săvârșească drept consecință directă a 
faptului că au făcut obiectul oricăruia 
dintre actele menționate la articolul 2. În 
conformitate cu legislația națională, 
statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a permite urmărirea penală a 
infracțiunilor prevăzute în prezenta 
directivă, după ce victima a devenit 
majoră.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește întărirea poziției victimei.

Amendamentul 28

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 și se află în siguranță, cât 
de repede este posibil, prin intermediul, de 
pildă, a înregistrării video a declarațiilor 
victimelor.

Or. en
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Justificare

Probele se bazează adesea pe declarațiile victimelor. Pentru a putea acționa în justiție 
traficații, probele trebuie securizate cât de repede posibil, protejând în același timp victima.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate decide să nu 
aplice sau să aplice doar în cazuri sau în 
condiții specifice regulile de competență 
definite la alineatul (1) literele (c) și (d), 
atunci când infracțiunea în cauză a fost 
săvârșită în afara teritoriului său. 

eliminat

Or. en

Justificare

Luând în considerație tendința globală a acestui fenomen, ar trebui consolidată 
extrateritorialitatea.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre informează în mod 
corespunzător Comisia cu privire la 
decizia lor de a aplica sau nu alineatul 
(2), indicând, după caz, situațiile sau 
condițiile specifice în care se aplică 
decizia acestora. 

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință a amendamentului anterior.
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Amendamentul 31

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 asistență și 
sprijin victimelor înainte de procedurile 
penale, pe parcursul acestora și, pentru o 
perioadă de timp corespunzătoare, după 
încheierea lor, pentru a le permite să își 
exercite drepturile prevăzute în Decizia-
cadru 2001/220/JAI din 15 martie 2001 
privind statutul victimelor în cadrul 
procedurilor penale, precum și în prezenta 
directivă. 

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

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește protejarea victimelor în cât mai mare grad.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că asistența și sprijinul 
acordate unei victime nu sunt condiționate 
de dorința victimei de a depune mărturie.

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că asistența și sprijinul 
acordate unei victime nu sunt condiționate 
de dorința victimei de a coopera pe 
parcursul anchetei, al urmăririi penale 
sau al procesului.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament creșterea protecției acordate victimelor.
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Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a oferi un mecanism de trimitere 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională în temeiul articolului 9 și 
articolului 15 din Directiva 2004/83/CE a 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
standardele minime referitoare la 
condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanții țărilor terțe 
sau apatrizii pentru a putea beneficia de 
statutul de refugiat sau persoanele care, 
din alte motive, au nevoie de protecție
internațională, și referitoare la conținutul 
protecției acordate1 și asigură cooperarea 
dintre autoritățile de aplicare a legii și 
autoritățile naționale care se ocupă de 
azil. 
______________

1 JO L 304, 30.09.2004, p. 12.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament pledează pentru o abordare armonizată cu politicile în materie de 
azil.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a oferi asistență și sprijin 
care să corespundă nevoilor specifice ale 
persoanelor deosebit de vulnerabile 
menționate la articolul 4 alineatul 2b.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește întărirea asistenței, sprijinului și protecției acordate 
victimei.

Amendamentul 35

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 și la 
reprezentare juridică, inclusiv în vederea 
solicitării de despăgubiri. Reprezentarea 
juridică este gratuită în situația 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 ființe umane au acces la 
consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare juridică, inclusiv în vederea 
solicitării de despăgubiri  imediat ce 
persoana respectivă a fost identificată 
drept victimă a traficului de ființe umane. 
Reprezentarea juridică este gratuită în 
situația 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

Justificare

Prezentul amendament urmărește întărirea asistenței, sprijinului și protecției acordate 
victimei.

Amendamentul 36

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 și dacă este 
cazul, ca identitatea unei victime a 

3. Fără a se aduce atingere dreptului la 
apărare, statele membre iau orice măsură 
necesară pentru a asigura cea mai bună 
protecție victimelor traficului de ființe 
umane care depune mărturie, inclusiv 



PR\818485RO.doc 29/39 PE442.887v01-00

RO

traficului de persoane care apare ca 
martor să nu fie dezvăluită.

prin folosirea conferințelor video.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să echilibreze protecția victimelor cu drepturile suspecților.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Copiilor care sunt victime ale traficului 
de persoane li se oferă asistență, sprijin și 
protecție, recunoscând faptul că interesul 
copilului trebuie să constituie preocuparea 
primordială.

1. Copiilor care sunt victime ale traficului 
de ființe umane li se oferă asistență, sprijin 
și protecție. În cadrul aplicării 
prevederilor prezentei directive, interesul
superior al copilului constituie 
preocuparea primordială.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește acordarea de prioritate pentru interesul superior al 
copilului. 

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistență și sprijin pentru copiii care sunt 
victime ale traficului de persoane

Asistență și sprijin acordate victimelor 
copii

Or. en
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Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că acțiunile 
speciale întreprinse pentru a proteja și a  
acorda asistență și sprijin copiilor care sunt 
victime ale traficului de ființe umane, pe 
termen scurt sau lung, în procesul de 
recuperare fizică și psiho-socială a 
acestora, se bazează pe o evaluare a 
situației specifice a fiecărui copil care este 
victimă, ținându-se seama de opiniile, 
nevoile și preocupările acestuia,  în scopul 
găsirii unei soluții durabile pentru copil. 
Statele membre numesc un tutore și un 
reprezentant legal pentru copilul care este 
victimă a traficului de ființe umane, din 
momentul în care acesta a fost identificat 
de către autorități.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește întărirea poziției copilului.

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Când familia nu este prezentă pe 
teritoriul statului membre, statul membru 
oferă copilului asistență în vederea 
întoarcerii acestuia și a reintegrării în 
familia sa, sau a reunirii cu familia în alt 
stat membru sau într-o țară terță, atunci 
când acesta este în interesul superior al 
copilului, atunci când niciuna dintre 
aceste opțiuni nu este posibilă sau nu sunt 
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în interesul superior al copilului, statul 
membru găsește o soluție durabilă pentru 
copil în conformitate cu interesul superior 
al acestuia, inclusiv prin trimiterea către 
autoritățile naționale competente în 
materie de azil a copiilor victime ale 
traficului de ființe umane, care au nevoie 
de protecție internațională.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește întărirea poziției copilului.

Amendamentul 41

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 și procedurilor penale, 
autoritățile judiciare numesc un 
reprezentant special pentru copilul care 
este victimă a traficului de persoane în 
cazul în care, în temeiul dreptului 
național, un conflict de interese împiedică 
titularii răspunderii părintești să 
reprezinte copilul ca urmare a unui 
conflict de interese între aceștia și copilul 
care este victimă, sau atunci când copilul 
este neînsoțit sau separat de familie.

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că, în 
cadrul cercetărilor și procedurilor penale, 
autoritățile judiciare numesc un tutore și 
un reprezentant legal  pentru copilul care 
este victimă a traficului de ființe umane.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește întărirea poziției copilului.
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Amendamentul 42

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  cum ar fi educația și 
formarea mai ales dintre-o perspectivă de 
gen, pentru a descuraja cererea care 
favorizează toate formele de exploatare 
care au legătură cu traficul de ființe umane. 

Or. en

Justificare

Educația și formarea pot avea un rol important în descurajarea cererii de servicii „oferite" 
de persoanele traficate.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre întreprind acțiunile 
corespunzătoare, de exemplu campanii de 
informare și de sensibilizare, programe de 
cercetare și de educație, dacă este cazul în 
cooperare cu organizațiile societății civile, 
menite să sensibilizeze publicul larg și să 
reducă riscul ca oamenii, în special copiii, 
să devină victime ale traficului de 
persoane. 

2. Statele membre întreprind acțiunile 
corespunzătoare, inclusiv prin intermediul 
internetului, de exemplu campanii de 
informare și de sensibilizare, programe de 
cercetare și de educație, dacă este cazul în 
cooperare cu organizațiile societății civile, 
menite să sensibilizeze publicul larg și să 
reducă riscul ca oamenii, în special copiii, 
să devină victime ale traficului de ființe 
umane, aceste acțiuni integrează pe deplin 
și o perspectivă de gen. 

Or. en

Justificare

Internetul este folosit din ce în ce mai des de traficanți iar prezenta directivă nu trebuie să 
ignore acest lucru.
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Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre promovează formarea 
constantă a funcționarilor susceptibili să 
intre în contact cu victime și cu potențiale 
victime, inclusiv a ofițerilor de poliție din 
teren, a polițiștilor de frontieră, a 
inspectorilor muncii, a personalului 
medical și a funcționarilor consulari, astfel 
încât să le permită să identifice și să se 
ocupe de victimele și de potențialele 
victime ale traficului de persoane. 

3. Statele membre promovează formarea 
constantă mai ales dintr-o perspectivă de 
gen, a funcționarilor susceptibili să intre în 
contact cu victime și cu potențiale victime, 
inclusiv a ofițerilor de poliție din teren, a 
polițiștilor de frontieră, a inspectorilor 
muncii, judecătorilor și personalului din 
justiție, a personalului  din serviciile 
sociale de îngrijire a copiilor și a celui  
medical și a funcționarilor consulari, astfel 
încât să le permită să identifice și să se 
ocupe de victimele și de potențialele 
victime ale traficului de ființe umane  și 
identifică din rândul victimelor acele 
persoane care au nevoie și de protecție 
internațională;

Or. en

Justificare

Trebuie consolidată formarea, mai ales când este vorba de persoane vulnerabile.

Amendamentul 45

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 menționate la 
articolul 2, atunci când utilizatorii 
serviciilor respective știu că persoana care 
le prestează este victimă a uneia dintre 
infracțiunile menționate la articolul 2, să 
constituie infracțiune. 

4. Statele membre iau măsuri pentru ca 
utilizarea serviciilor care fac obiectul 
exploatării menționate la articolul 2, atunci 
când utilizatorii serviciilor respective știu 
că persoana care le prestează este victimă a 
uneia dintre infracțiunile menționate la 
articolul 2, să constituie infracțiune, numai 
dacă folosirea serviciului nu a fost 
determinată de existența unui risc concret 
la adresa vieții utilizatorului sau din 
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motive umanitare;

Or. en

Justificare

Incriminarea folosirii serviciilor „oferite" de persoanele traficate poate avea un puternic 
efect preventiv asupra traficanților.

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre înființează o linie de 
asistență telefonică multilingvă și 
gratuită, cu un număr unic european, în 
scopul acordării de prim ajutor victimelor. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește întărirea asistenței, sprijinului și protecției acordate 
victimei.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naționali sau 
mecanisme echivalente. Misiunea acestor 
mecanisme este inclusiv aceea de a efectua 
evaluări ale tendințelor în materie de trafic 
de persoane, de a măsura rezultatele 
acțiunilor de combatere a traficului și de a 
prezenta rapoarte în acest sens autorităților 
naționale. 

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a institui raportori naționali 
independenți sau mecanisme echivalente. 
Misiunea acestor mecanisme este inclusiv,
aceea de a colecta statistici relevante, de a 
efectua evaluări ale tendințelor în materie 
de trafic de ființe umane, de a elabora 
mecanisme de protecție și asistență de a 
măsura rezultatele acțiunilor de combatere 
a traficului și de a prezenta rapoarte cel 
puțin o dată pe an în acest sens 
autorităților naționale și coordonatorului 
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UE pentru combaterea traficului de ființe 
umane.  

Or. en

Justificare

Prezentul amendament are scopul de a îmbunătăți mecanismul de monitorizare și de a-i 
asigura coordonarea cu activitățile Coordonatorului UE pentru combaterea traficului de 
ființe umane.  

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statisticile comparabile ar trebui să 
includă cel puțin date referitoare la 
numărul de persoane traficate, inclusiv 
date referitoare la sexul, vârsta și 
naționalitatea victimelor, precum și la 
formele de trafic, tipul de servicii la care 
erau folosite victimele, numărul de 
traficanți arestați, acuzați și condamnați 
și mecanismele de trimitere către 
autoritățile naționale care se ocupă de 
azil. 

Or. en

Justificare

Disponibilitate unor date comparabile este esențială în stabilirea unor politici eficiente de 
combatere a traficului.

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Informațiile colectate sunt înaintate 
Coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de ființe umane, Eurojust, 
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Europol și Frontex.  Pornind de la 
această bază și folosind orice alte 
informații disponibile, coordonatorul UE 
pentru combaterea traficului de ființe 
umane, împreună cu Eurojust, Europol și 
Frontex elaborează un raport anual 
despre situația traficului de ființe umane. 
Raportul este prezentat Parlamentului 
European, parlamentelor naționale, 
Comisiei Europene și Consiliului.

Or. en

Justificare

Monitorizarea ar trebui coordonată la nivelul tuturor organismelor UE implicate.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Parlamentul European are dreptul să 
numească un raportor care va avea 
dreptul să participe la activitățile comune 
ale raportorilor naționali.

Or. en

Justificare

Parlamentul European ar trebui să fie implicat în mecanismul de monitorizare.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 a
Coordonatorul UE

Cadrul legal pentru funcția de 
coordonator UE pentru combaterea 
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traficului de ființe umane este stabilit cu 
supervizarea Comisarului pentru afaceri 
interne. Coordonatorul UE pentru 
combaterea traficului de ființe umane este 
împuternicit să asigure o abordare 
coerentă a combaterii traficului de ființe 
umane atât la nivelul statelor membre, cât 
și la nivelul UE, să coordoneze activitățile 
raportorilor naționali, să monitorizeze 
consecvent și să raporteze instituțiilor 
europene. 

Or. en

Justificare

Coordonatorul UE pentru combaterea traficului de ființe umane ar trebui să funcționeze într-
un cadru legislativ clar.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre transmit Comisiei toate 
informațiile utile pentru întocmirea 
raportului menționat la alineatul (1). 
Aceste informații trebuie să cuprindă o 
descriere detaliată a măsurilor adoptate în 
aplicarea articolelor 8, 10 și 16, precum și 
o descriere a considerațiilor formulate cu 
privire la măsurile care pot fi avute în 
vedere în temeiul articolului 15 alineatul 
(4). 

2. Statele membre transmit Comisiei și 
coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de ființe umane toate 
informațiile utile pentru întocmirea 
raportului menționat la alineatul (1). 
Aceste informații trebuie să cuprindă o 
descriere detaliată a măsurilor adoptate în 
aplicarea articolelor 8, 10 și 16, precum și 
o descriere a considerațiilor formulate cu 
privire la măsurile care pot fi avute în 
vedere în temeiul articolului 15 alineatul 
(4).

Or. en

Justificare

Având în vedere rolul său, coordonatorul UE pentru combaterea traficului de ființe umane ar 
trebui să aibă dreptul să primească cât mai multe informații.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Traficul de ființe umane este o formă modernă de sclavie, o infracțiune gravă și o încălcare 
flagrantă a drepturilor fundamentale ale omului, reducând ființele umane la o stare de 
dependență prin amenințări, violență și umilire.

Traficul de persoane este, de asemenea, o afacere extrem de profitabilă pentru crima 
organizată, oferind posibilitatea unor profituri mari prin asumarea unor riscuri limitate; poate 
lua diverse forme, ca de exemplu exploatarea sexuală, munca forțată, traficul ilegal de organe, 
cerșetoria, inclusiv folosirea unei persoane dependente pentru cerșetorie, adopțiile ilegale și 
activitățile casnice.

Amploarea acestui fenomen este impresionantă, deși nu este cunoscută cu exactitate.

Tratatul de la Lisabona a consolidat măsurile UE în domeniul cooperării judiciare și 
polițienești în materie penală, inclusiv în ceea ce privește combaterea traficului de persoane, 
iar Parlamentul European, în calitate de co-legiuitor, are un rol deplin în acest sens. 

Tratatul de la Lisabona conține mai multe referiri la lupta împotriva traficului de persoane: 
articolul 82 și 83 stabilesc temeiul juridic pentru instituirea unor norme minime cu privire la 
definirea infracțiunilor penale și a sancțiunilor în materie de trafic de persoane și exploatare 
sexuală a femeilor și a copiilor. Cu toate acestea, articolul 79 trebuie luat , de asemenea, în 
considerare, deoarece stabilește temeiul juridic din cadrul politicii comunitare în domeniul 
imigrației, inclusiv al traficului de ființe umane.

În prezent, cadrul juridic al UE cu privire la traficul de persoane se întemeiază în principal pe:
- Decizia-cadru a Consiliului nr. 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea 
traficului de persoane, al cărei scop este de a asigura un grad minim de armonizare a 
legislațiilor naționale; 

- Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care 
au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile 
competente;

Experiența a arătat că acest cadru juridic nu este îndeajuns de eficient și, prin urmare, UE 
trebuie să adopte și alte măsuri. În acest context, Comisia Europeană a prezentat, în 2009, o 
propunere privind o nouă decizie-cadru. Datorită intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, care a întrerupt toate procedurile legislative în curs, negocierile din cadrul 
Consiliului nu au reușit să ducă la adoptarea formală a deciziei-cadru, iar Comisia Europeană 
a prezentat o nouă propunere de Directivă privind prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor și de abrogare a Deciziei-cadru 2002/629/JAI 
(COM(2010)95 final). 

Parlamentul European, în calitate de co-legislator, s-a angajat să coopereze pe deplin cu 
Comisia și Consiliul pentru a consolida o politică comunitară eficientă în vederea combaterii 
traficului de persoane.
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În Rezoluția adoptată la 10 februarie 2010 (P7_TA(2010)0018), Parlamentul European și-a 
confirmat poziția, printre altele, susținând că:

a) măsurile de combatere a traficului de persoane ar trebui să aibă la bază o abordare 
holistă, întemeiată pe drepturile omului și concentrată asupra combaterii și prevenirii 
traficului de persoane și asupra protejării victimelor;

b) ar trebui să se adopte o abordare axată pe victimă, aceasta însemnând că toate 
tipurile posibile de victime trebuie identificate, vizate și protejate, acordând o atenție 
specială copiilor și altor grupuri de risc;
c) ar trebui să se creeze funcția de coordonator UE pentru combaterea traficului de 
persoane în vederea coordonării măsurilor și politicilor comunitare în acest domeniu, 
inclusiv a activităților rețelei de raportori naționali, care să prezinte rapoarte atât 
Parlamentului European, cât și Comitetului permanent pentru cooperarea operațională 
în materie de securitate internă (COSI);

d) politicile privind traficul de persoane ar trebui să acopere aspecte legate de afacerile 
sociale și incluziunea socială, inclusiv adoptarea unor programe adecvate și a unor 
metode eficiente de reabilitare socială a victimelor, care să includă măsuri referitoare 
la piața muncii și la sistemul de asigurări sociale;

e) ar trebui să se acorde o atenție adecvată dimensiunii relațiilor externe a traficului de 
persoane și problemei imigrației, azilului și politicilor de reintegrare;

f) ar trebui să se deruleze campanii de informare și sensibilizare prin intermediul 
sistemului educațional și școlar din țările de origine, tranzit și destinație a traficului de 
persoane.

Parlamentul European consideră că trebuie crescute pedepsele aplicate traficanților la nivelul 
propunerii din 2009, și, de asemenea, trebuie aplicată măsura confiscării averilor acestora.
În plus, Parlamentul European este convins că asistența acordată victimelor, mai ales copiilor,
trebuie dezvoltată în continuare. În cazul victimelor copii, esențial trebuie să fie interesul 
superior al copilului.

În plus, UE ca și statele membre, ar trebui să întreprindă mai multe în vederea descurajării 
cererii, inclusiv campanii de sensibilizare de educare și de formare etc, iar toate acestea ar 
trebui integrată o perspectivă de gen.  Statele membre ar trebui să stabilească ca infracțiune 
folosirea cu bună știință a serviciilor victimelor traficului. Această incriminare este 
consecventă cu alte politici UE, în care legislația sancționează deja angajatorii care folosesc 
forța de muncă traficată, și va avea un efect preventiv puternic.

Pentru a avea o imagine mai bună și mai precisă asupra fenomenului, trebuie colectate date 
armonizate care ar trebui să includă date referitoare la numărul persoanelor traficate, inclusiv 
date despre sexul, vârsta, naționalitatea victimelor, precum și a formei de trafic,  tipul de 
servicii la care erau folosite victimele, numărul de traficanți arestați, acuzați și condamnați și 
mecanismele de trimitere către autoritățile naționale care se ocupă de azil. 

În final, poziția de coordonator UE pentru combaterea traficului trebuie susținută de un cadru 
legislativ clar.


