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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1238/2011, adresată de Francesco Zanardi, de cetățenie italiană, în 
numele Rete l'Abuso, privind combaterea abuzului sexual și a exploatării sexuale 
a copiilor și a pornografiei infantile, prevăzute de Directiva 2010/64

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține faptul că recenta Directivă 2010/64 (COD) adoptată de Parlamentul 
European în sesiunea plenară din luna octombrie nu este suficient de eficientă pentru a susține 
lupta împotriva pedofiliei.

Înăsprirea sancțiunilor devine utilă numai în cazul în care obstacolul reprezentat de prescripție 
este eliminat și este impusă obligația de raportare a infracțiunilor sexuale. Potrivit 
petiționarului, este necesară identificarea răspunderii penale pentru cei care nu raportează 
aceste infracțiuni sau care păstrează tăcerea. Toate acestea protejează victimele tinere și evită 
riscul prescripției.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul este nemulțumit de faptul că recenta directivă a UE privind abuzul sexual asupra 
copiilor1 este dăunătoare și inutilă în a proteja copiii din mai multe motive:

                                               
1Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului, JO L 335, 17.12.2011, p. 1.
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- normele de prescripție continuă să reprezinte un obstacol în calea urmăririi penale;
- nu impune raportări obligatorii ale cazurilor de abuz cunoscute;

- nu impune tratament obligatoriu pentru infractorii condamnați;
- nu instituie un registru al infractorilor care să poată fi consultat de oricine.

Petiționarul susține că în acest fel directiva consolidează mușamalizarea cazurilor de abuzuri 
asupra copiilor din cadrul Bisericii Catolice.

Comisia consideră că directiva constituie un progres considerabil în combaterea abuzului 
sexual asupra copiilor. În același timp, în conformitate cu tratatul, directiva ține seama de 
necesitatea ca UE să respecte drepturile fundamentale și caracteristicile fundamentale ale 
sistemelor de justiție penale din statele membre, și este în concordanță cu alte standarde 
internaționale, de exemplu Convenția Consiliului Europei STE nr. 201. Directiva reprezintă 
astfel un compromis echilibrat care a obținut sprijinul tuturor statelor membre din Consiliu și 
al unei majorități covârșitoare în Parlamentul European. 

Directiva aduce o contribuție considerabilă la protecția copiilor împotriva abuzului sexual, în 
special în ceea ce privește aspectele menționate de petiționar:

- statele membre au obligația de a permite urmărirea penală a infracțiunilor de abuz sexual 
asupra copiilor pentru o perioadă suficientă după ce victima a împlinit vârsta majoratului, 
perioadă care este proporțională cu gravitatea infracțiunii în cauză;
- statele membre au obligația de a se asigura că normele de confidențialitate impuse în cazul 
anumitor categorii profesionale a căror sarcină principală o reprezintă activitățile cu copiii nu 
constituie un obstacol în calea raportării abuzului, precum și de a încuraja orice persoană care 
are cunoștință sau care suspectează un abuz să îl raporteze serviciilor competente; toate 
acestea se adaugă obligației generale prevăzute de legislația națională de a raporta orice 
infracțiune;
- statele membre au obligația de a asigura punerea la dispoziție de programe sau măsuri de 
intervenție eficace în vederea prevenirii și limitării riscurilor de recidivă, precum și de a 
asigura accesul la astfel de programe al infractorilor condamnați pentru un abuz sexual asupra 
copiilor și al persoanelor care fac obiectul procedurilor penale pentru acest tip de infracțiuni;
- directiva înlătură eventualele obstacole din calea schimbului de informații privind 
condamnările și decăderea din drepturi pentru abuz sexual asupra copiilor, în cadrul instituirii
sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare1, cu scopul de a garanta că 
verificarea antecedentelor realizată de către angajatori este mai fiabilă.
Prezenta directivă se adresează statelor membre. Directiva nu face distincție în funcție de 
religie, iar legislația națională care pune în aplicare directiva trebuie să se aplice integral 
oricărei persoane aflate sub jurisdicția statelor membre, inclusiv membrilor Bisericii Catolice.

Contrar afirmațiilor petiționarului, Comisia consideră că directiva este foarte folositoare în 
consolidarea protecției copiilor împotriva abuzului sexual în Europa.

Statele membre ar trebui să transpună directiva până la 18 decembrie 2013. Comisia va 
                                               
1În conformitate cu Decizia-cadru 2009/351/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și 
conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre.
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prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului privind aplicarea acestor măsuri 
până la 18 decembrie 2015.

Concluzii

Comisia consideră nefondate criticile privind directiva Parlamentului European aduse de 
petiționar și nu este de acord cu afirmațiile acestuia.


