
 

Infografic: Peste 20 de milioane de victime ale
traficului de persoane în întreaga lume
 
Traficul de ființe umane continuă să fie o realitate și o crimă profitabilă în secolul 21:
peste 20 de milioane de persoane sunt traficate în scopul exploatării sexuale, al muncii
forțate și al altor astfel de activități, generând un profit anual de 117 miliarde de euro. Ce
se întâmplă în UE? Aflați mai multe despre situația actuală și descoperiți ce au făcut UE
și Parlamentul European pentru a combate traficul de persoane.
 
„În urmă cu cinci ani, atunci când directiva împotriva traficului de persoane a intrat în vigoare,
UE a făcut progrese uriașe, dar încă nu ne-am unit suficient forțele pentru a aborda această
problemă, în contextul în care datele arată că numărul de persoane traficate continuă să
crească”, consideră Catherine Bearder (ALDE, Marea Britanie). Dumneaei a fost raportor al
rezoluției din mai 2016 din PE, care examina punerea în aplicare a directivei privind combaterea
traficului de persoane.
 
Situația din Uniunea Europeană
 
Cifrele sunt cutremurătoare. În 2012, statele membre ale Uniunii Europene au înregistrat și
identificat 10.998 de victime ale traficului cu ființe umane. Femeile și tinerele fete reprezintă
95% din victimele traficate în scopul exploatării sexuale, în timp ce bărbații reprezintă 70% din
victimele traficate pentru muncă forțată. Majoritatea victimelor traficate în UE, precum și cei mai
mulți traficanți sunt cetățeni ai UE.
 
Parlamentul European vrea să combată traficul de persoane 
 
Legislația actuală cuprinde o directivă pentru combaterea traficului de persoane, adoptată în
2011, care acoperă inclusiv prevenirea traficului, susținerea victimelor și urmărirea penală a
infractorilor.
 
UE are, de asemenea, o strategie (2012-2016) cu 40 de măsuri diferite împotriva traficului de
ființe umane și un coordonator al UE pentru a facilita punerea în aplicare a acestei strategii.
 
În acest an, Parlamentul European a evaluat legislația europeană actuală pentru combaterea
traficului de ființe umane și a recomandat mai multe măsuri pentru îmbunătățirea situației, în
două rezoluții adoptate în mai și iulie. Eurodeputații au cerut statelor membre să pună în
aplicare mai eficient legile existente și să sprijine mai mult victimele traficului de persoane.
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„Criza refugiaților face ca problema traficului de persoane să fie și mai mare. Noi trebuie să
facem tot ce ne stă în putință pentru a proteja miile de minori neînsoțiți și vulnerabili, care pot
cădea victime ale traficanților de persoane”, a subliniat doamna Catherine Bearder.
 
Mai multe informaţii
Etapele procedurii legislative
Traficul de persoane: „ca în cazul oricărei piețe, este vorba despre cerere și ofertă”.
Rezoluţia privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor
acestuia
Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2016 referitoare la combaterea traficului de ființe
umane în contextul relațiilor externe ale UE
Eurostat
Combaterea traficului
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2076(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20160509STO26419/traficul-de-persoane-%E2%80%9Eca-%C3%AEn-orice-pia%C8%9B%C4%83-este-vorba-despre-cerere-%C8%99i-ofert%C4%83%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+XML+V0//RO
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
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