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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la formarea profesională 

a lucrătorilor din sectorul hotelier cu privire la indiciile de trafic de persoane și de 

sclavie sexuală 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât traficul de sclave sexuale este o activitate sordidă, dar foarte lucrativă, de pe 

urma căreia rețelele de criminalitate organizată obțin profituri enorme în fiecare an în 

Europa; 

B. întrucât hotelurile și alte unități de cazare din sectorul hotelier reprezintă un loc obișnuit 

pentru activitățile de comerț cu sex și, ca atare, personalul acestora este bine plasat 

pentru a alerta autoritățile cu privire la cazuri suspectate de trafic de persoane; 

C. întrucât publicarea recentă de către Comisie a setului de instrumente COMBAT 

(„COMBATERE”) (aprobat de Organizația Mondială a Turismului a ONU și 

HOTREC - Asociația europeană a hotelurilor), pentru a sensibiliza personalul din 

sectorul hotelier cu privire la traficul de ființe umane, reprezintă o evoluție pozitivă și 

constituie o resursă valoroasă în lupta împotriva traficului de persoane;  

D. întrucât, cu toate acestea, disponibilitatea doar a acestei resurse nu este suficientă; 

E. întrucât formarea profesională reglementată pentru lucrătorii din domeniul hotelier și 

cel al turismului, aplicabilă prin lege în același mod ca și alte obligații de formare în 

materie de sănătate și de siguranță trebuie, de asemenea, să fie respectată în 

conformitate cu legea, ar constitui o modalitate simplă și eficace de a perturba 

activitățile infracționale ale traficanților de ființe umane; 

1. consideră că Comisia ar trebui să elaboreze acest act legislativ cât mai curând posibil; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 


