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EXPUNERE DE MOTIVE

Scopul raportului este evaluarea punerii în aplicare a Directivei 2011/36/UE în ceea ce 
privește stabilirea unor norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în 
domeniul traficului de persoane, punând accentul pe migrație și pe perspectiva de gen. Acesta 
se referă la măsurile juridice de transpunere la nivelul statelor membre (SM), la 
implementarea practică a directivei în statele membre, la evoluțiile pozitive și la provocările 
întâmpinate. În concluzie, raportul aduce în atenția Comisiei și a statelor membre o serie de 
recomandări pentru a promova mai bine, pe viitor, punerea în aplicare a directivei.

Context - Directiva privind combaterea traficului de persoane (Directiva 2011/36/UE)

Directiva precizează că traficul de persoane este o infracțiune penală gravă, comisă adesea în 
cadrul criminalității organizate, și este o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Directiva, 
adoptată în 2011, are o perspectivă holistică, ținând seama de dimensiunea de gen și de 
drepturile omului în lupta împotriva traficului de persoane.

Conform directivei, trafic de persoane înseamnă: „recrutarea, transportul, transferul, 
adăpostirea sau primirea de persoane, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin 
alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelătorie, prin abuz de putere sau de 
o poziție de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a 
obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea 
exploatării acesteia” [articolul 2 alineatul (2)].

Directiva conține dispoziții de drept penal referitoare la urmărirea penală a infractorilor și la 
protecția și asistența victimelor, inclusiv respectarea drepturilor lor în cadrul procedurilor 
penale. Aceasta urmărește să consolideze prevenirea acestei infracțiuni și dispune 
monitorizarea punerii în aplicare. Directiva are o legătură strânsă cu Directiva 2012/29/UE de 
stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității și recunoaște specificul de gen al traficului de persoane: femeile și bărbații sunt 
adesea traficați în scopuri diferite, prin urmare și măsurile de asistență și sprijin ar trebui să 
fie diferențiate în funcție de gen.

Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 6 aprilie 2013, iar Comisia a 
raportat Parlamentului și Consiliului înainte de 6 aprilie 2015 nivelul de respectare a 
directivei de către statele membre. În plus, Comisia a publicat primul său raport periodic 
privind progresele realizate în combaterea traficului de persoane, în conformitate cu 
articolul 20 din directivă, în 2016, al doilea în decembrie 2018, iar al treilea raport urmează să 
fie publicat în octombrie 2020.

Din aceste rapoarte și din rapoartele altor actori importanți reiese clar că, la aproape zece ani 
de la adoptarea directivei, există încă anumite obstacole în calea punerii sale depline în 
aplicare. Raportul privind punerea în aplicare urmărește să identifice și să evidențieze aceste 
obstacole, precum și să ofere recomandări specifice Comisiei, statelor membre și altor actori 
importanți implicați cu privire la modul în care practicile pot fi cel mai eficient aliniate pentru 
a surmonta impedimentele care afectează implementarea deplină și eficientă a directivei.
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Metodologia raportului privind punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE

Cei doi coraportori au avut numeroase activități în vederea elaborării raportului. Printre 
acestea: Evaluarea punerii în aplicare de către serviciile EPRS din cadrul Parlamentului, 
intitulată „Traficul de ființe umane: aspecte legate de migrație și de gen”, publicată în 
septembrie 2020, atelierul privind elementele de gen care a avut loc în cadrul FEMM în 
februarie 2020 și o serie de consultări cu actori instituționali și ai societății civile. Au avut loc, 
de asemenea, mai multe reuniuni cu organizații neguvernamentale (ONG-uri), pentru a avea o 
imagine clară a realității de pe teren, cu participarea următorilor: UNODC, ONU Femei, 
EIGE, FRA, EASO, Lobby-ul European al Femeilor, Women Link Worldwide, CEAR, 
APRAMP, ACCEM, Proyecto Esperanza.

Rezumatul raportului și evaluarea

Multe victime și traficanți rămân nedetectați și nu sunt incluși în statisticile oficiale. De aceea, 
o mare parte din datele și rapoartele statistice sunt incomplete și nu reflectă adecvat situația. 
Statele membre ar trebui să-și intensifice eforturile de combatere a traficului de persoane în 
contextul migrației, concentrându-se asupra noilor tipare, cum ar fi vizarea disproporționată a 
femeilor și fetelor, traficate în scopul exploatării sexuale. Sunt necesare mai multe eforturi 
pentru a combate impunitatea și a-i aduce în fața justiției pe cei care exploatează victimele și 
comit abuzuri, inclusiv pe cei care utilizează în cunoștință de cauză serviciile victimelor.

Este necesară și o abordare mai coordonată în ceea ce privește aspectele transnaționale ale 
identificării autorilor infracțiunilor, prin urmărirea fluxurilor de profit. Aproape toate 
rapoartele de țară evidențiază faptul că finanțarea inadecvată a fost un obstacol major în calea 
eforturilor de a proteja și de a acorda asistență victimelor traficului de persoane.

Protecția, asistența și sprijinul acordat victimelor
Conform informațiilor, rata de detectare și identificare a victimelor rămâne scăzută, deși 
statele membre sunt dispuse să depună eforturi proactive în privința detenției. Diverse motive 
pot explica acest lucru, cum ar fi semnalările limitate din partea victimelor (probabil din cauza 
lipsei de încredere a victimelor în organele de aplicare a legii, a traumelor suferite, a fricii de 
agresori etc.). Pe de altă parte, sistemele de justiție penală ale statelor membre oferă în 
continuare doar stimulente moderate pentru a încuraja victimele să-și denunțe agresorii, în 
special atunci când sunt puse în balanță cu eventualele riscuri, cum ar fi măsurile de 
retorsiune sau deportare.

Persoanele care sunt cel mai probabil în contact cu victimele traficului de persoane (poliția, 
procurorii, personalul medical, formatorii, funcționarii responsabili de protecția copiilor, 
inspectorii de muncă etc.) au nevoie de capacități mai mari pentru a le putea identifica, a le 
oferi asistență și a le orienta spre instanțele de sesizare, în conformitate cu Directiva privind 
combaterea traficului de persoane. Este nevoie de personalul calificat, care să pună la 
dispoziția victimelor instrumente și resurse adecvate, cum ar fi instruiri care să țină seama de 
aspectele de gen sau cele adaptate copiilor.

În plus, lipsa datelor privind numărul de victime identificate ale traficului de persoane în 
cadrul procedurilor internaționale de protecție nu permite o evaluare completă a eficacității 
mecanismelor de identificare stabilite de autoritățile naționale. Statele membre ar trebui să 
asigure - în special în situații de criză și de urgență, cum ar fi pandemia de COVID-19 - 
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asistență și reprezentare juridică accesibilă și gratuită, servicii de ocupare a forței de muncă, 
asistență psihologică și medicală.

Traficul de persoane ca infracțiune cu o dimensiune de gen: combaterea traficului în 
scopul exploatării sexuale
Statisticile și datele indică în mod clar că exploatarea sexuală este în continuare cea mai 
răspândită formă de trafic din Uniunea Europeană.

Aproape trei sferturi dintre victimele din UE sunt femei și fete, traficate în principal în scopul 
exploatării sexuale. Majoritatea victimelor, din 2008, au fost constant femei și fete, iar dintre 
copiii victime, majoritatea sunt fete traficate pentru exploatare sexuală. 60 % dintre victime 
sunt traficate în scopul exploatării sexuale, peste jumătate dintre acestea având cetățenia UE. 
Peste 90 % dintre victimele traficului de persoane în scopul exploatării sexuale sunt femei și 
fete, iar 70 % dintre traficanții suspectați, urmăriți și condamnați sunt bărbați.

Aceste date evidențiază dimensiunea de gen a traficului de persoane. Femeile și fetele încă 
reprezintă majoritatea victimelor traficului pentru toate formele de exploatare. Aceste tendințe 
sunt confirmate constant de Comisie, de statele membre, de organizațiile societății civile și de 
agențiile UE. Prin urmare, este necesară o perspectivă de gen asupra traficului de persoane, iar 
statele membre ar trebui să consolideze și să dezvolte mai mult dimensiunea de gen în 
monitorizarea aplicării legislației UE în domeniul combaterii traficului de persoane.

Un aspect esențial al acestui tip de trafic îl constituie impunitatea, ceea ce este deosebit de 
relevant în cazul exploatării sexuale. Numărul real al victimelor este mai mare decât numărul 
victimelor înregistrate, iar majoritatea lor rămân neidentificate, în timp ce numărul urmăririlor 
penale și al condamnărilor vinovaților continuă să rămână scăzut. O altă dificultate pentru 
anchete și pentru punerea sub acuzare este utilizarea internetului, a platformelor de socializare 
și a tehnologiilor digitale pentru a atrage victimele traficului de persoane.

Toleranța societală a inegalității de gen și a violenței împotriva femeilor și a fetelor 
perpetuează un mediu permisiv pentru traficul de persoane în scopul exploatării sexuale; 
pentru combaterea acestei culturi a impunității și pentru o mai mare responsabilizare sunt 
necesare eforturi suplimentare și o mai bună cooperare în cadrul anchetelor poliției, al 
urmăririlor penale și al condamnărilor nu numai împotriva traficanților, ci și împotriva celor 
care profită de pe urma criminalității și exploatează victimele.

Din acest motiv, un aspect important al prevenirii traficului de persoane este reducerea cererii, 
prin incriminarea utilizării serviciilor prestate de victime, în special de victimele exploatării 
sexuale, alături de programe de ieșire din situația de victimă și campanii de sensibilizare 
pentru a descuraja cererea de servicii sexuale oferite de persoane traficate, în conformitate cu 
articolul 18 alineatul (4) din Directiva privind combaterea traficului de persoane. Acesta ar fi 
un pas important în direcția recunoașterii gravității acestei infracțiuni, a asigurării unui cadru 
real pentru prevenirea traficului de persoane și a stopării culturii impunității.

Traficul de persoane în contextul migrației și al azilului:
fluxurile migratorii masive ar putea crește riscul de trafic de persoane în Europa.
Migranții sunt expuși adesea traficului de persoane în diferitele etape ale procedurilor de azil. 
Printre principalii factori care agravează vulnerabilitatea migranților în fața traficului de 
persoane se numără:
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(1) accesul limitat la informații cu privire la procedurile de migrație,
(2) lipsa de înțelegere din sistemele de ocupare a forței de muncă și din reglementările țărilor 
de destinație, 
(3) rolul intermediarilor terți în procesul de migrare și
(4) absența unor canale de migrație sigure, legale și ordonate pentru solicitanții de azil.
În plus, refuzul acordării azilului și deciziile de returnare pot crește riscul ca migranții să 
ajungă victime ale traficului de persoane.

Conform unui sondaj din 2017 al OIM, cu o bază de 9 000 de migranți și refugiați care se 
deplasau de-a lungul rutelor din centrul și estul Mediteranei, prevalența traficului de ființe 
umane printre aceștia este ridicată: aproape două treimi dintre migranții bărbați și femei au 
declarat că au fost personal reținuți împotriva voinței lor, iar unii migranți (9 % dintre bărbați 
și 15 % dintre femei) au fost direct supuși celor patru practici de exploatare.

Foarte puține victime ale traficului de persoane sunt atestate ca atare în cadrul procedurilor 
internaționale de protecție, deși numeroase state membre au creat sisteme care să permită 
detectarea și identificarea victimelor acestui trafic și aplicarea unor proceduri corespunzătoare 
de protecție internațională (prin evaluare individuală, interviuri).

O serie de cercetări arată însă că lipsa datelor privind numărul de victime identificate ale 
traficului de persoane în cadrul procedurilor internaționale de protecție nu permite o evaluare 
completă a eficacității mecanismelor de identificare stabilite de autoritățile naționale.

În contextul fluxurilor migratorii crescute către UE, în aprilie 2015 a fost lansată abordarea de 
tip „hotspots” ca parte a Agendei europene privind migrația. Au fost înființate mai multe 
hotspoturi pentru a facilita cooperarea pe teren între statele membre aflate în prima linie, care 
s-au confruntat cu sosirea solicitanților de azil și a altor migranți, precum și cooperarea cu 
agențiile relevante ale UE. Cu toate acestea, identificarea victimelor în hotspoturi rămâne 
foarte redusă, iar practicile de la nivelul statelor membre nu sunt coerente, acestea fiind unele 
dintre motivele pentru care coraportorii au inclus recomandări privind intensificarea 
eforturilor pentru identificarea potențialelor victime, inclusiv prin implicarea organizațiilor 
societății civile și a altor actori, dar și prin asigurarea formării necesare a personalului 
implicat.

Traficul cu copii
O treime din solicitanții de azil care ajung în UE sunt copii sau minori neînsoțiți1. Conform 
unui studiu recent al EPRS2, „în contextul fluxurilor migratorii mixte, femeile și copiii riscă în 
mod special să cadă victime traficanților”. S-a constatat că aproape un sfert din totalul 
victimelor din UE sunt copii, că fetele reprezintă aproximativ 78 % dintre victime, precum și 
că aproape 75 % din totalul victimelor copii din UE au cetățenia Uniunii. Copiii sunt deosebit 
de vulnerabili și, odată ajunși victime, suferă traume grave pe termen lung de natură fizică, 
psihologică și emoțională.

Directiva 2011/36/UE prevede, de asemenea, că autoritățile statelor membre trebuie să țină 
seama în mod corespunzător de situația personală și specifică a copiilor neînsoțiți care sunt 

1 EPRS - Evaluarea punerii în aplicare, p. 69.
2 A. Scherrer: Detectarea și protecția victimelor traficului de persoane în hotspoturi: evaluare ex-post, EPRS, 
2019. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
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victime ale traficului de persoane. În acest sens, statele membre trebuie să ia măsuri de 
protecție bazate pe interesul superior al copilului și, după caz, să numească un tutore al 
minorului neînsoțit.

O serie de rapoarte evidențiază faptul că, adesea în contextul migrației, copiii sunt și 
sancționați pentru infracțiuni săvârșite sub constrângerea traficanților. Unele dintre cazurile 
identificate nu reprezintă doar o neaplicare a abordării centrate pe victimă, prevăzută în 
Directiva privind combaterea traficului de persoane, ci în primul rând o încălcare a drepturilor 
omului.

Conform directivei, copiii ar trebui să beneficieze de resurse și asistență juridică gratuite și ar 
trebui să existe măsuri de protecție a victimelor copii, cum ar fi tutorii. Cu toate acestea, 
multe state membre nu dispun încă de servicii adecvate de protecție și asistență pentru copii.

Eficiența sistemelor penale și incriminarea cererii
Deși se pot observa unele îmbunătățiri, nivelul scăzut al anchetelor, numărul mic de urmăriri 
penale care au dat rezultate și rata scăzută a condamnărilor rămân un tipar comun, recunoscut 
în mod repetat, în statele membre. În plus, colectarea datelor la nivelul UE arată variații ale 
hotărârilor judecătorești între statele membre. Din 3 691 de hotărâri judecătorești pronunțate 
în perioada 2015-2016, 302 au condus la achitare, 2 925 la condamnări și 464 la alte decizii3.

Statele membre au dispoziții juridice care permit autorităților să nu urmărească penal și să nu 
pedepsească victimele traficului de ființe umane. Cu toate acestea, în practică aplicarea lor tot 
conduce la pedepsirea victimelor, adulți sau copii, inclusiv cu închisoarea. Aceasta este o 
încălcare gravă a drepturilor omului și poate agrava lipsa de încredere a victimelor în sistemul 
penal respectiv. Lipsa de claritate a dispozițiilor legale adoptate și deficiențele proceselor de 
identificare influențează negativ aplicarea articolului 8 în statele membre.
A fost semnalată necesitatea unei specializări mai mari a personalului implicat în diferitele 
etape ale procedurilor.

În conformitate cu directiva, dar și cu documente de politică precum strategia și comunicarea 
ulterioară, unul dintre elementele esențiale ale prevenirii traficului de ființe umane pe care 
statele membre sunt invitate insistent să-l aplice este incriminarea utilizării cu bună știință a 
serviciilor victimelor traficului de persoane.

Cooperarea dintre statele membre și cu agențiile UE
Colaborarea statelor membre este importantă pentru prevenirea, detectarea și garantarea 
drepturilor victimelor traficului de persoane. De asemenea, mai multe agenții ale UE au un rol 
important în sprijinirea statelor membre individuale în eforturile lor de combatere a traficului 
de persoane și în promovarea cooperării dintre două sau mai multe state membre. EASO și 
FRONTEX suplimentează capacitățile SM în ceea ce privește înregistrarea migranților nou 
sosiți, în special prin instalarea hotspoturilor, oferind instrumente de consolidare a 
capacităților în domeniul detectării victimelor traficului de persoane, cum ar fi formările, 
seturile de instrumente și documentele de orientare.

3 Colecție de date privind traficul de persoane în UE, 2018, p. 101. https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-
study.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
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S-a constatat că lipsa de experiență în cooperarea transfrontalieră poate avea un impact 
negativ asupra investigațiilor și a procedurilor penale, iar mai multe autorități naționale au 
apelat fie la cooperarea bilaterală, fie la alte canale, cum ar fi Europol sau Interpol.

Cercetările au arătat că:
1) Cooperarea reală între statele membre a crescut progresiv de-a lungul anilor și pot fi 

identificate exemple de bune practici la nivelul întregii UE, precum și la nivel regional 
și bilateral.

2) Statele au de câștigat din diferitele forme de sprijin oferite de diverse agenții și 
instrumente ale UE, și le apreciază.

3) Mai rămân o serie de provocări și domenii unde sunt necesare îmbunătățiri, în special 
în ceea ce privește necesitatea unei responsabilizări mai mari în privința abordărilor 
multi-instituționale.

Trebuie remarcat faptul că colectarea datelor în statele membre a evidențiat importanța 
limitată acordată Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene în combaterea 
traficului de ființe umane. FRA poate juca un rol mai important în examinarea procedurilor 
penale și judiciare, în special a celor care implică mai multe state membre și agenții de 
aplicare a legii. Aceasta ar însemna o monitorizare mai atentă a efectelor asupra drepturilor 
fundamentale care intră sub incidența dreptului UE în acest domeniu.
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia
(2020/2029(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 8, 79 și 83 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere articolele 3, 5 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

– având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea 
victimelor acestuia, de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (Directiva 
privind combaterea traficului de persoane)1,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 
ființe umane și recomandările Consiliului Europei în acest domeniu,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității 
transnaționale organizate („Convenția de la Palermo”) și protocoalele la aceasta, în 
special Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în 
special de femei și copii („Protocolul ONU împotriva traficului de persoane”) și 
Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare,

– având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și Protocolul 
facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului (CDC), referitor la vânzarea de 
copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă, precum și Rezoluția Parlamentului 
European din 26 noiembrie 2019 referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 
30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului2,

– având în vedere activitatea Raportorului special al ONU pentru traficul de persoane, în 
special de femei și copii, 

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei (CEDAW), în special articolul 6, care urmărește 
combaterea tuturor formelor de trafic de femei și de exploatare a prostituției femeilor,

– având în vedere Convenția ONU pentru suprimarea traficului de persoane și a 

1 JO L 101, 15.4.2011, p. 1.
2 Texte adoptate, P9_TA(2019)0066.
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exploatării prostituției semenilor, 

– având în vedere Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune, adoptate în cadrul celei 
de a patra Conferințe mondiale privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum și 
documentele rezultate în urma acestora, adoptate cu ocazia sesiunilor speciale ale 
Organizației Națiunilor Unite Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005) și Beijing+15 
(2010) și a conferinței de revizuire Beijing+20,

– având în vedere comentariul comun al ONU referitor la Directiva UE privind prevenirea 
și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor, care cere să se acorde 
protecție internațională victimelor traficului de ființe umane, acordând atenție aspectelor 
de gen,

– având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind munca 
forțată, 1930 (nr. 29), Protocolul din 2014 anexat la Convenția privind munca forțată, 
1930, Convenția privind abolirea muncii forțate, 1957 (nr. 105) și Recomandarea 
privind munca forțată (Măsuri suplimentare), 2014 (nr. 203),

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), 

– – având în vedere Directiva 2012/29/UE din 25 octombrie 2012 a Parlamentului 
European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului („Directiva privind drepturile victimelor”)3,

– având în vedere Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 
iunie 2009 de stabilire a standardelor minime pentru sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală4,

– având în vedere Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situația de ședere ilegală5,

– având în vedere 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 („Directiva privind permisele de ședere”)6,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 24 iunie 2020 intitulată „Strategia UE pentru 
drepturile victimelor” (2020-2025) (COM(2020)0258),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 iunie 2012, intitulată „Strategia UE în 
vederea eradicării traficului de persoane (2012-2016)” (COM(2012)0286),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 17 octombrie 2014 

3 JO L 315, 14.11.2012, p. 57.
4 JO L 168, 30.6.2009, p. 24.
5 JO L 348, 24.12.2008, p. 98.
6JO L 261, 6.8.2004, p. 19.
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intitulat „Raport intermediar privind punerea în aplicare a Strategiei UE în vederea 
eradicării traficului de persoane” (SWD (2014) 0318) și primul (COM(2016)0267), al 
doilea (COM (2018) 0777) și al treilea (2020) raport privind progresele înregistrate în 
acest sens, 

– având în vedere raportul Comisiei care evaluează măsura în care statele membre au luat 
măsurile necesare pentru a respecta Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, în concordanță cu 
articolul 23 alineatul (1) (COM(2016)0722), 

– având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la aderarea UE la 
Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței de gen7,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la combaterea traficului de 
ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE8,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2016 referitoare la implementarea dintr-o 
perspectivă de gen a Directivei 2011/36/UE din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia9, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 februarie 2014 referitoare la exploatarea sexuală și 
prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen10,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 decembrie 2017 intitulată „Raport privind 
măsurile întreprinse pentru a da curs Strategiei UE în vederea eradicării traficului de 
persoane și identificarea unor noi măsuri concrete” (COM(2017)0728),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O Uniune a 
egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025” (COM(2020)0152),

– având în vedere raportul Europol din 18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in human 
beings in the EU (Traficul de persoane în UE)”,

– având în vedere raportul Eurostat intitulat „Trafficking in human beings (Traficul de 
ființe umane)”, din 17 octombrie 2014,

– având în vedere orientările UNHCR din 7 aprilie 2006 privind protecția internațională, 
intitulate „Aplicarea articolului 1A alineatul (2) din Convenția din 1951 și/sau a 
Protocolului din 1967 privind statutul refugiaților victimelor traficului de persoane și 
persoanele expuse riscului de traficare”, 

– având în vedere Evaluarea europeană a implementării Directivei 2011/36/UE: Aspecte 
privind migrația și genul, publicată de Direcția Generală Servicii de Cercetare 
Parlamentară, la 15 septembrie 2020)11; 

7 Texte adoptate, P9_TA(2019)0080.
8 JO C 101, 16.3.2018, p. 47.
9 JO C 76, 28.2.2018, p. 61.
10 JO C 285, 29.8.2017, p. 78.
11 Evaluarea europeană a implementării - „Implementarea Directivei 2011/36/UE: Aspecte privind migrația și 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_RO.html
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– având în vedere articolul 54 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, desfășurate în 
temeiul articolului 58 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 (A9-0000/2020),

A. întrucât traficul de ființe umane (TFU) constituie o formă modernă de sclavie și 
reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale, după cum se subliniază la 
articolul 5 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

1. subliniază necesitatea unui cadru coordonat și coerent la nivelul UE care să garanteze 
protecția victimelor TFU, inclusiv prin punerea în aplicare coordonată cu drepturile 
conferite de Directiva privind drepturile victimelor, de Directiva privind permisele de 
ședere și de Directiva privind compensațiile12;

2. salută activitatea fructuoasă desfășurată de coordonatorul UE pentru combaterea 
traficului de persoane (ATC UE) în coordonarea răspunsului UE la traficul de ființe 
umane (TFU) și dezvoltarea cunoștințelor și a constatărilor privind diferitele aspecte ale 
TFU, inclusiv cercetări în ce privește dimensiunea de gen și vulnerabilitatea deosebită a 
copiilor; 

3. subliniază importanța finanțării programelor Fondului pentru azil, migrație și integrare 
(FAMI) și ale Fondului pentru securitate internă (FSI) pentru proiectele de combatere a 
TFU, precum și utilizarea altor instrumente disponibile;

4. subliniază că lipsa de date coerente și detaliate continuă să împiedice evaluarea adecvată 
a tendințelor în ceea ce privește TFU; invită statele membre să colecteze mai multe date 
actualizate defalcate pe vârstă și sex și să le includă pe persoanele care au făcut obiectul 
traficului intern, compilând informații statistice în cooperare cu societatea civilă; 

5. îndeamnă Comisia și statele membre să asigure diferențierea între traficul de ființe 
umane și introducerea ilegală de persoane, care necesită reacții diferite în drept; 
subliniază că confuzia dintre ele duce adesea la identificarea incorectă a victimelor și la 
faptul că acestea nu pot avea acces la măsuri de protecție, precum și la eșecul evitării 
victimizării secundare;

6. invită Comisia și statele membre să monitorizeze utilizarea tehnologiilor digitale pentru 
TFU, ca instrumente predominante utilizate pentru recrutarea victimelor traficului;

Identificarea, protecția, asistența și sprijinul acordat victimelor

7. subliniază că identificarea timpurie a victimelor rămâne una dintre principalele încercări 
pentru punerea în aplicare și este una dintre cele mai importante în ce privește 
posibilitatea victimelor de a-și exercita drepturile; invită statele membre să atribuie mai 

genul, Direcția Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea de evaluare ex post, 15 septembrie 2020.
12 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității, JO L 
261, 6.8.2004, p. 15.
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multor actori responsabilitatea pentru identificarea victimelor TFU în toate etapele 
procesului, inclusiv reprezentanților societății civile, funcționarilor din domeniul 
imigrației și al azilului, inspectorilor de muncă, asistenților sociali sau personalului 
medical; 

8. invită toate statele membre să garanteze efectiv drepturile victimelor și să le sprijine 
printr-o abordare care ia în considerare dimensiunea de gen, asigurând în același timp 
complementaritatea cu Directiva privind drepturile victimelor; observă că Directiva 
privind combaterea traficului de persoane interzice incriminarea victimelor TFU; 

9. subliniază că, deși impactul complet al pandemiei de COVID-19 nu este încă măsurabil, 
este clar totuși că criza le afectează în mod disproporționat pe victimele cele mai 
vulnerabile ale TFU, în special pe femei și pe copii; 

10. subliniază necesitatea unui mecanism național de sesizare coerent și coordonat (NRM); 
subliniază că o bună cooperare între poliție și organizațiile neguvernamentale (ONG-
uri) nu poate fi un substitut pentru un NRM perfect funcțional care să definească 
rolurile și responsabilitățile tuturor actorilor pertinenți13;

11. invită Comisia să monitorizeze și să evalueze situația compensațiilor acordate 
victimelor din statele membre în ce privește accesul, aplicarea legii și plățile efective și 
să propună măsuri specifice pentru a asigura un acces mai bun la despăgubiri;

TFU ca o infracțiune de gen și combaterea traficului de persoane în scopul exploatării 
sexuale

12. subliniază că, din 2008, exploatarea sexuală rămâne forma predominantă de trafic în 
UE, dat fiind că 60 % dintre victime sunt victime ale traficului de persoane în scopul 
exploatării sexuale; constată că peste 90 % dintre victime sunt femei și fete și că peste 
70 % dintre traficanți sunt bărbați;

13. îndeamnă statele membre să adopte măsuri specifice pentru a combate violența 
împotriva femeilor și inegalitățile între femei și bărbați, acestea fiind cauzele profunde 
ale traficului de persoane; recomandă Comisiei să întărească și să dezvolte mai mult 
dimensiunea de gen în monitorizarea aplicării legislației UE în domeniul combaterii 
traficului de persoane;

14. invită Comisia ca, în cooperare cu statele membre, să examineze modul în care cererea 
de servicii sexuale duce la trafic de persoane, întrucât traficanții au tendința de a le 
trimite pe victimele lor în țări în care prostituția este reglementată și practicată în mod 
legal, ceea ce le înlesnește traficanților utilizarea unui mediu legal pentru a-și exploata 
victimele14; reamintește că, în unele state membre ale UE în care prostituția este legală, 
persoanele suspectate au putut să exploateze copii, pe lângă victimele adulte15; 

13 Recomandările Grupului de experți pentru lupta împotriva traficului de persoane (GRETA) din cadrul 
Consiliului Europei includ asigurarea aplicării NRM solicitanților de azil și persoanelor aflate în detenție.
14 Europol, Raportul din 18 februarie 2016 intitulat „Trafficking in human beings in the EU (Traficul de persoane 
în UE)”. 
15 Europol, Raport privind „Rețele infracționale implicate în traficul și exploatarea victimelor minore în UE”, 18 
octombrie 2018.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
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15. invită Comisia să acorde prioritate prevenirii infracțiunii de trafic de persoane în scopul 
exploatării sexuale, inclusiv prin adoptarea de măsuri și programe pentru a descuraja și 
a reduce cererea și invită statele membre să includă utilizarea serviciilor victimelor 
traficului de persoane ca infracțiune în legislația lor națională, așa cum se recomandă la 
articolul 8 din Directiva privind combaterea traficului de persoane și cum a reiterat 
Comisia în 201816;

16. îndeamnă statele membre să se concentreze asupra modelelor recurente și emergente de 
TFU în scopul exploatării sexuale, cum ar fi exploatarea crescândă a copiilor și 
utilizarea metodei „lover boy” ca mijlocul cel mai frecvent folosit de recrutare a 
victimelor prin utilizarea de tehnologii online; 

17. subliniază importanța unor programe de formare care să țină seama de dimensiunea de 
gen pentru funcționarii care se ocupă de victime, pentru a întări identificarea timpurie a 
victimelor traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și încurajează statele 
membre să adopte măsuri de sprijinire a victimelor, cum ar fi programele de ieșire, 
reintegrarea socială și profesională sau serviciile de sănătate sexuală; 

TFU în contextul migrației și al azilului 

18. subliniază că fluxurile de migrație pot crește riscul ca migranții să devină victime ale 
traficului de persoane în UE17; subliniază că a existat o creștere puternică a numărului 
de femei și fete victime ale traficului de ființe umane pe ruta central-mediteraneeană 
pentru exploatare sexuală în UE18; 

19. reiterează că solicitanții de azil, refugiații și migranții sunt deosebit de vulnerabili la 
trafic și că ar trebui să se acorde o atenție specială traficului de femei, de copii și de alte 
grupuri vulnerabile; subliniază că există vulnerabilități și riscuri în diferitele etape ale 
procesului de migrație, înainte de migrația în sine, în drum spre UE, la destinație și la 
întoarcere19;

20. subliniază numărul foarte scăzut de victime înregistrate ale TFU în procedurile de 
protecție internațională; invită statele membre să întărească informarea persoanelor care 
sosesc, inclusiv cu ajutorul traducerii și interpretării, cu privire la drepturile lor și la 
procedurile aplicabile în temeiul legislației UE, inclusiv cu privire la posibilitățile de a 
obține sprijin prin intermediul avocaților și al mediatorilor culturali;

21. subliniază faptul că, în unele state membre, solicitanții de protecție internațională care 
sunt identificați ca victime ale TFU trebuie să utilizeze alte proceduri și să solicite un 
permis de ședere în temeiul Directivei 2004/81/CE20; invită statele membre să instituie 

16 Al doilea raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a directivei, COM (2018) 0777, 
p. 6.
17 Al doilea raport privind progresele înregistrate, (COM(2018)0777); Europol, Centrul european privind 
introducerea ilegală de migranți (EMSC), Al patrulea raport anual, 2020; Europol, Raportul din 18 februarie 
2016 intitulat „Trafficking in human beings in the EU (Traficul de persoane în UE)”.
18 Al doilea raport privind progresele înregistrate, (COM(2018)0777), p. 3.
19 Evaluarea europeană a implementării - „Implementarea Directivei 2011/36/UE: Aspecte privind migrația și 
genul, Direcția Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, p. 50.
20 Evaluarea europeană a implementării - „Implementarea Directivei 2011/36/UE: Aspecte privind migrația și 
genul, Direcția Generală Cercetare Parlamentară, Unitatea de evaluare ex post, 15 septembrie 2020, p. 49.

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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o abordare holistică și multidisciplinară care să asigure că procedurile de combatere a 
traficului de persoane și procedurile de azil sunt interconectate și se completează 
reciproc;

22. invită statele membre să asigure o aplicare coerentă a dispozițiilor prevăzute în 
Regulamentul Dublin III, în Directiva privind combaterea traficului de persoane și în 
Directiva privind permisele de ședere, pentru a se evita practica din unele state membre 
de a le transfera pe victimele traficului de ființe umane în țara în care au fost exploatate 
la sosire, expunându-le prin aceasta și mai mult riscului de a face din nou obiectul 
traficului;

23. invită statele membre să își intensifice eforturile de identificare timpurie a potențialelor 
victime, în special în cadrul fluxurilor de migrație și al punctelor de acces („hotspots”); 
invită statele membre să asigure resurse adecvate pentru infrastructurile specializate 
pentru minorii neînsoțiți și pentru femeile care sunt victime ale traficului de persoane;

24. ia act de faptul că politicile în materie de migrație ale statelor membre, axate pe 
combaterea migrației ilegale, pot avea un „efect de descurajare” în rândul migranților 
vulnerabili și pot oferi făptașilor pârghii suplimentare pentru a le exploata pe victimele 
aflate în situație neregulamentară21; invită statele membre să decupleze acțiunile de 
gestionare a migrației de activitățile de respectare a aplicării legii;

Traficul cu copii

25. ia act de faptul că copiii reprezintă aproape un sfert din totalul victimelor din UE, fetele 
(78 %) constituind marea majoritate a copiilor victime din UE; subliniază faptul că 
aproape 75 % din totalul victimelor copii din UE erau cetățeni ai UE; este deosebit de 
preocupat de victimele din UE care sunt copii și care fac obiectul traficului de persoane 
în scopul exploatării sexuale22; 

26. invită statele membre să se concentreze asupra identificării victimelor care sunt copii și 
să le ajute să beneficieze de drepturile lor; subliniază necesitatea numirii imediate de 
tutori, inclusiv de tutori temporari, ca măsură de urgență pentru victimele care sunt 
copii;

27. îndeamnă statele membre să aplice integral Directiva 2011/93/UE privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 
infantile23 și să își intensifice cooperarea polițienească și judiciară în vederea prevenirii 
și combaterii exploatării sexuale a copiilor; 

28. ia act de faptul că copiii migranți și, în special, copiii migranți neînsoțiți continuă să fie 
expuși unui risc mai mare de trafic și exploatare de-a lungul rutelor de migrație în drum 
spre și în interiorul UE; 

21 Platforma pentru cooperare internațională privind migranții fără documente în regulă (PICUM) Insecure 
justice? Residence permits for victims of crime in Europe, mai 2020. 
22 Europol, EMSC, Al patrulea raport anual, 2020.
23 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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Eficiența sistemelor penale și incriminarea utilizării serviciilor victimelor 

29. ia act de numărul redus de urmăriri penale și de condamnări pentru infracțiunea de trafic 
de persoane; îndeamnă statele membre să ia măsuri pentru a îmbunătăți anchetarea 
cazurilor de trafic de persoane și să instituie sancțiuni penale severe pentru infracțiunile 
de trafic de persoane;

30. subliniază faptul că nu toate statele membre au introdus o legislație pertinentă pentru 
articolul 18 din Directiva privind combaterea traficului de persoane24; ia act de faptul că 
diferitele peisaje juridice privind incriminarea utilizării serviciilor prestate de victime 
pot împiedica eforturile de reducere a cererii; își reiterează apelul adresat statelor 
membre de a institui actul de utilizare voluntară a serviciilor victimelor traficului de 
ființe umane ca infracțiune; 

31. invită statele membre să adopte dispoziții clare cu privire la neurmărirea penală sau 
nepedepsirea victimelor TFU, precum și cu privire la decuplarea protecției de 
cooperarea cu agențiile de aplicare a legii;

32. subliniază importanța anchetei financiare și a „urmăririi banilor” ca o strategie-cheie 
pentru anchetarea și urmărirea penală a rețelelor de criminalitate organizată care obțin 
profituri din TFU; invită Comisia să evalueze și să promoveze utilizarea cooperării 
judiciare și polițienești existente, precum și a instrumentelor disponibile;

Cooperarea dintre statele membre și cu agențiile UE

33. reamintește rolul agențiilor UE în identificarea timpurie a victimelor și în combaterea 
TFU; solicită mai multe resurse pentru agențiile din domeniul justiției și afacerilor 
interne (JAI), pentru a permite personalului lor să beneficieze de formare și de 
instrumente de consolidare a capacităților în domeniul depistării victimelor, inclusiv în 
ceea ce privește numirea unor ofițeri formați în materia genului, în special în statele 
membre care se confruntă cu fluxuri migratorii mixte crescute; invită Comisia să 
elaboreze orientări pentru a integra cunoștințele specializate în materie de gen în 
activitățile autorităților de aplicare a legii din întreaga UE;

Recomandări

34. invită Comisia să modifice Directiva privind combaterea traficului de persoane pentru a 
actualiza dispozițiile acesteia, inclusiv să adopte măsuri specifice pentru prevenirea și 
urmărirea penală a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale ca cea mai amplă 
formă de TFU, să abordeze utilizarea tehnologiilor online în ce privește atât 
proliferarea, cât și prevenirea TFU, să îmbunătățească măsurile de prevenire și de 
identificare timpurie a victimelor, să consolideze o perspectivă de gen orizontală pentru 
toate formele de trafic, precum și să se asigure că statele membre incriminează în mod 
explicit utilizarea tuturor serviciilor care implică exploatare; 

35. subliniază importanța unei abordări coerente pentru a îmbunătăți identificarea 
potențialelor victime în contextul fluxurilor de migrație și în punctele de acces 
(hotspots), a îmbunătățirii accesului la procedurile de azil și a asigurării 

24 Al doilea raport privind progresele înregistrate, (COM(2018)0777), p. 29.
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complementarității acestora cu procedurile legate de traficul de persoane; invită 
Comisia să evalueze punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de 
persoane și să prezinte propuneri de revizuire a acesteia;

36. invită Comisia și statele membre să monitorizeze și să evalueze riscul ca persoanele 
introduse ilegal să devină victime ale traficului de persoane, acordând o atenție 
deosebită situației minorilor neînsoțiți și a femeilor; subliniază, în acest context, că este 
nevoie de mai multe căi legale și sigure de migrație pentru a preveni exploatarea 
persoanelor vulnerabile aflate în situație neregulamentară;

37. invită Comisia să includă în noua strategie privind traficul de persoane măsuri clare în 
ceea ce privește numirea ATC UE;

°

° °

38. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


