
CM\1270049RO.docx PE730.155v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

21.12.2022

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0426/2021, adresată de E.M.B.B., de cetățenie spaniolă, în numele 
Grupului parlamentar al Partidului Popular din Parlamentul Comunității 
Autonome Valencia, privind situația minorilor care suferă abuzuri sexuale în 
perioada în care se află în grija administrației din regiunea sa, în Spania

Petiția nr. 0468/2021, adresată de Ana María Gil Jiménez, de cetățenie 
spaniolă, privind abuzurile sexuale asupra minorilor protejați de guvernul 
regional al Comunității Valencia

1. Rezumatul petiției nr. 0426/2021

Petiționara solicită Comisiei pentru petiții a Parlamentului European să intervină pentru a 
proteja copiii care au fost victime ale abuzurilor sexuale în instituțiile publice din comunitatea 
autonomă de ceea ce ea consideră a fi atitudinea laxistă și lenea autorităților regionale și 
naționale spaniole în această privință.

În petiția sa, ea descrie o serie de cazuri de copii aflați în îngrijire care sunt abuzați sexual în 
timp ce se află în centre publice de care este responsabil guvernul autonom al Valenciei, 
afirmând că laxismul administrației în îndeplinirea obligațiilor sale de supraveghere și lipsa de 
atenție în ceea ce privește anchetarea și soluționarea acestor evenimente odată ce au fost 
raportate constituie un aspect comun al acestor cazuri. 

Prin urmare, ea solicită Comisiei pentru petiții să strângă date și mărturii pentru a adopta 
concluzii care vor obliga autoritățile naționale să protejeze copiii abuzați.

Rezumatul petiției nr. 0468/2021

Petiționara solicită Comisiei pentru petiții a Parlamentului European să intervină pentru a 
proteja copiii care au fost victime ale abuzurilor sexuale în instituțiile publice din comunitatea 
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autonomă de ceea ce ea consideră a fi atitudinea laxistă și lenea autorităților regionale și 
naționale spaniole în această privință. În petiția sa, ea descrie o serie de cazuri de copii aflați în 
îngrijire care sunt abuzați sexual în timp ce se află în centre publice de care este responsabil 
guvernul autonom al Valenciei, afirmând că laxismul administrației în îndeplinirea obligațiilor 
sale de supraveghere și lipsa de atenție în ceea ce privește anchetarea și soluționarea acestor 
evenimente odată ce au fost raportate constituie un aspect comun al acestor cazuri. 

Prin urmare, ea solicită Comisiei pentru petiții să strângă date și mărturii pentru a adopta 
concluzii care vor obliga autoritățile naționale să protejeze copiii abuzați.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0426/2021 a fost declarată admisibilă la 10 septembrie 2021. 

Petiția nr. 0468/2021 a fost declarată admisibilă la 15 noiembrie 2021. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 martie 2022

Comisia s-a angajat să combată abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a acestora. 
La 24 iulie 2020, Comisia a publicat o strategie cuprinzătoare a UE pentru combaterea mai 
eficace a abuzului sexual asupra copiilor1. Strategia stabilește opt inițiative concrete de 
combatere a acestor infracțiuni online și offline, utilizând toate instrumentele disponibile la 
nivelul UE, legislative și nelegislative, cum ar fi finanțarea. O inițiativă-cheie a strategiei este 
în special asigurarea punerii în aplicare complete a legislației actuale.

Directiva 2011/93/UE2 conține dispoziții împotriva prostituției copiilor și include determinarea 
sau recrutarea unui copil pentru a participa la prostituția infantilă, profitarea de pe urma 
exploatării, constrângerii, forțării și amenințării unui copil în astfel de scopuri, precum și 
practicarea de activități sexuale cu un copil prin prostituție. 

Directiva impune statelor membre să ia o serie de măsuri pentru a preveni abuzurile sexuale 
asupra copiilor, cum ar fi programe de intervenție pentru infractori, campanii de educare și 
sensibilizare. În plus, directiva prevede educarea, sensibilizarea și formarea funcționarilor. Ea 
include și dispoziții privind asistența acordată victimelor abuzului sexual asupra copiilor.

Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 23 de state 
membre pentru transpunerea incorectă a directivei. Asistența acordată victimelor abuzului 
sexual asupra copiilor a fost una dintre problemele identificate în statele membre. 

Transpunerea directivei de către Spania a lăsat nerezolvate anumite preocupări referitoare la 
conformitate. În iulie 2018, Comisia a inițiat un dialog EU Pilot, iar în ianuarie 2019, a lansat 
o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru transpunerea incorectă a directivei 
de către Spania. Autoritățile spaniole au răspuns pentru prima dată în aprilie 2019, iar ulterior, 
în 2019 și 2020, au avut loc reuniuni bilaterale informale. Autoritățile spaniole au furnizat în 

1 COM(2020) 607 final.
2 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, JO L 335/1, 17.12.2011.
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mod oficial informații suplimentare în iulie 2021. Comisia continuă să monitorizeze progresele 
înregistrate în ceea ce privește aspectele care mai trebuie clarificate.

În același timp, Comisia s-a angajat, de asemenea, să ia măsuri suplimentare pentru a sprijini 
punerea în aplicare a dispozițiilor privind prevenirea și asistența acordată victimelor, deoarece 
acestea au o importanță deosebită pentru bunăstarea copiilor. Crearea unei rețele de experți în 
materie de prevenire, anunțată, de asemenea, în Strategia pentru o combatere mai eficace a 
abuzului sexual asupra copiilor, va intensifica eforturile în acest domeniu prin promovarea 
comunicării și a schimbului de bune practici între cercetători și practicieni.

Strategia UE privind drepturile copilului3 , adoptată recent, include acțiuni de prevenire și 
combatere a violenței împotriva copiilor și de asigurare a protecției copilului. Printre altele, 
strategia invită statele membre să promoveze strategii și programe naționale pentru a accelera 
dezinstituționalizarea și tranziția către servicii de îngrijire de calitate, familiale și comunitare. 
Ca urmare a acestei strategii, în 2022 Comisia va prezenta o inițiativă menită să sprijine 
dezvoltarea și consolidarea sistemelor integrate de protecție a copilului, care va încuraja toate 
autoritățile și serviciile relevante să colaboreze mai bine în cadrul unui sistem care pune copilul 
în centrul atenției. 

Comisia poate interveni pe lângă statele membre în domeniul drepturilor fundamentale numai 
în cazul în care este implicat un aspect legat de dreptul Uniunii Europene. Funcționarea 
agențiilor spaniole de protecție a copilului este reglementată de legislația spaniolă. În plus, 
Comisia nu poate interveni în cazuri individuale și, astfel, statele membre, inclusiv autoritățile 
lor judiciare, sunt cele care trebuie să se asigure că drepturile fundamentale sunt respectate și 
protejate în mod efectiv în conformitate cu legislația lor națională și cu obligațiile internaționale 
care le revin în materie de drepturi ale omului. Prin urmare, ar trebui să se recurgă la căi de atac 
la nivel național.

Concluzie

Comisia va continua să facă uz de competențele sale de asigurare a respectării legislației în 
temeiul tratatelor pentru a asigura punerea în aplicare integrală și completă a Directivei 
2011/93/UE de către autoritățile spaniole.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 21 decembrie 2022

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor este o prioritate pentru Comisie în general și pentru 
comisara Johansson în special, care a reiterat în repetate rânduri că lupta împotriva abuzului 
sexual asupra copiilor este prioritatea sa numărul unu. 

La 24 iulie 2020, Comisia a publicat o strategie cuprinzătoare a UE pentru combaterea mai 
eficace a abuzului sexual asupra copiilor4. Strategia stabilește opt inițiative concrete de 
combatere a acestor infracțiuni online și offline, utilizând toate instrumentele disponibile la 

3 COM(2021)0142.
4Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor, Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, 
COM(2020)0607.
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nivelul UE, legislative și nelegislative, cum ar fi coordonarea și finanțarea. 

Comisia a luat recent măsuri legislative în cadrul strategiei, prin adoptarea, în mai 2022, a unei 
propuneri de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor. Cu toate acestea, cheia 
strategiei este angajamentul de a asigura punerea în aplicare integrală a legislației actuale, în 
special a Directiva 2011/93/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a 
exploatării sexuale a copiilor5. 

Directiva conține dispoziții împotriva prostituției copiilor și include determinarea sau recrutarea 
unui copil pentru a participa la prostituția infantilă, profitarea de pe urma exploatării, 
constrângerii, forțării și amenințării unui copil în astfel de scopuri; precum și practicarea de 
activități sexuale cu un copil prin prostituție. Ea include și dispoziții privind asistența acordată 
victimelor abuzului sexual asupra copiilor.

În plus, directiva impune statelor membre să ia o serie de măsuri pentru a preveni abuzurile 
sexuale asupra copiilor, cum ar fi programe de intervenție pentru făptași, campanii de educare 
și sensibilizare și formarea funcționarilor. În plus, directiva prevede măsuri care să garanteze 
că infractorilor condamnați pentru infracțiuni legate de abuzul sexual asupra copiilor li se poate 
interzice exercitarea unor profesii care implică contactul direct și regulat cu copiii. Ea solicită, 
de asemenea, statelor membre să asigure anchetarea și urmărirea penală eficace a acestor 
infracțiuni.

În 2019, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru 
transpunerea incorectă a directivei împotriva a 23 state membre, inclusiv împotriva Spaniei. 
Transpunerea directivei de către Spania a lăsat nerezolvate anumite preocupări referitoare la 
conformitate. În special, în ceea ce privește procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Spaniei [INFR (2018) 2197], Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere în 
ianuarie 2019. În contextul acestei proceduri, Comisia și autoritățile spaniole competente s-au 
angajat într-un dialog cu privire la aspectele identificate de Comisie ca nefiind transpuse corect 
de Spania. Comisia continuă să monitorizeze progresele înregistrate în ceea ce privește 
aspectele care mai trebuie clarificate.  

Strategia UE privind drepturile copilului6 include acțiuni de prevenire și combatere a violenței 
împotriva copiilor și de asigurare a protecției copilului. Comisia va prezenta o inițiativă menită 
să sprijine dezvoltarea și consolidarea sistemelor integrate de protecție a copilului, care va 
încuraja toate autoritățile și serviciile de resort să colaboreze mai cu spor într-un sistem în care 
copilul să fie în centrul atenției. Strategia, de asemenea, invită statele membre să promoveze 
strategii și programe naționale pentru a accelera dezinstituționalizarea și tranziția către servicii 
de îngrijire de calitate, familiale și comunitare. Comisia poate interveni pe lângă statele membre 
în domeniul drepturilor fundamentale numai în cazul în care este implicat un aspect legat de 
dreptul Uniunii Europene. Funcționarea agențiilor spaniole de protecție a copilului este 
reglementată de legislația spaniolă. În plus, Comisia nu poate interveni în cazuri individuale și, 
astfel, statele membre, inclusiv autoritățile lor judiciare, sunt cele care trebuie să se asigure că 
drepturile fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv în conformitate cu legislația 
lor națională și cu obligațiile internaționale care le revin în materie de drepturi ale omului. Prin 

5Directiva 2011/93/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. 1-14.
6 COM(2021)142 din 24.3.2021.
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urmare, ar trebui să se recurgă la căi de atac la nivel național.

Concluzie

Comisia va continua să implementeze strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului 
sexual asupra copiilor, inclusiv prin asigurarea punerii depline în aplicare a legislației existente. 
Comisia va continua să facă uz de competențele sale de asigurare a respectării legislației în 
temeiul tratatelor pentru a asigura punerea în aplicare integrală și completă a Directivei 
2011/93/UE de către autorități. 

Informațiile privind diferitele etape ale procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
pentru transpunerea incorectă a Directivei 2011/93/UE sunt publice prin canalele stabilite (de 
exemplu, site-ul oficial al Comisiei7, rapoartele anuale privind aplicarea legislației UE8), 
accesibile tuturor cetățenilor UE.  

În Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, Comisia s-a 
angajat să lanseze un studiu pentru a identifica lacunele legislative, bunele practici și acțiunile 
prioritare la nivelul UE în lupta împotriva abuzului sexual online și offline asupra copiilor. 
Comisia evaluează în prezent directiva pentru a evalua punerea sa în aplicare și pentru a înțelege 
dacă aceasta este în continuare adecvată scopului după zece ani în care au existat evoluții 
tehnologice și de altă natură vaste.

7 https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=ro
8 https://ec.europa.eu/info/publications/annual-reports-monitoring-application-eu-law_en

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=ro
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-reports-monitoring-application-eu-law_en

