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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1696/2008 adresată de Jacqueline de Croÿ, de cetăţenie belgiană, 
în numele Fundaţiei „Princess Decroÿ”, privind necesitatea adoptării de 
măsuri la nivelul UE pentru combaterea exploatării sexuale a copiilor şi 
sprijinirea victimelor acestor abuzuri

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara critică carenţele existente la nivel naţional în diferite state membre ale UE care au 
făcut ca, în numeroase cazuri, persoane vinovate de exploatare sexuală a minorilor să scape 
nepedepsite. Petiţionara solicită Parlamentului European să intervină pentru adoptarea de 
urgenţă a unei legislaţii europene privind lupta împotriva infracţiunilor de această natură şi 
sprijinirea adecvată a victimelor. Petiţionara pledează pentru crearea unui birou european care 
să constituie o punte între autorităţile locale şi Interpol, pe de-o parte, şi victimele sau martorii 
unor acte de pedofilie, pe de altă parte.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţia
Petiţionara denunţă erorile judiciare sistematice dintr-o serie de ţări (Belgia, Ţările de Jos, 
Franţa, Portugalia, Elveţia) comise în mod intenţionat pentru a obstrucţiona anchete penale 
privind abuzurile sexuale asupra copiilor, în scopul de a proteja magistraţi sau persoane 
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apropiate sistemului judiciar, care ar fi implicate personal în astfel de abuzuri. Petiţionara 
menţionează că nu este vorba aici de cazuri individuale.

Petiţia este continuarea altei petiţii cu aceeaşi temă referitoare la situaţia din Belgia 
(186/2004).

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

În temeiul articolului 29 din TUE, obiectivul Uniunii, şi anume acela de a oferi cetăţenilor un 
nivel ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie este atins, în special, 
prin lupta împotriva infracţiunilor comise asupra copiilor. Tratatul prevede în acest sens 
acţiuni comune ale statelor membre în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie 
penală.

Pe această bază, Uniunea îşi exercită competenţele legislative, cel mai important instrument în 
acest sens fiind Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind 
combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile. Această decizie-cadru 
apropie legislaţiile naţionale, în special în ceea ce priveşte definirea infracţiunilor penale, a 
sancţiunilor şi a jurisdicţiei.

Pentru a consolida nivelul de protecţie într-o abordare globală care să regrupeze urmărirea 
infractorilor, protecţia copiilor şi prevenirea infracţionalităţii, Comisia a prezentat la 25 martie 
2009 o propunere de decizie-cadru a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile, de abrogare a Deciziei-
cadru 2004/68/JAI.

Cu toate acestea, Uniunea nu deţine competenţe în materie de anchete judiciare privind cazuri 
individuale. În conformitate cu articolul 33 din TUE, menţinerea ordinii publice şi asigurarea 
securităţii interne ţine de competenţa statelor membre.

Concluzie

Uniunea nu este în măsură să conteste deciziile autorităţilor judiciare naţionale în materie 
penală şi nu poate interveni în situaţiile menţionate de petiţionară. În consecinţă, Uniunea nu 
poate da curs acestei petiţii.


