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Proiect de opinie 

COM (2012) 286 

 
 În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  pentru dezbaterea pe 
fond cu Comunicarea Comisiei către Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi 
Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea 
eradicării traficului de persoane, COM(2012)286. 
            Membrii Comisiei au examinat Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
european, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor – 
Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de 
persoane în şedinţa din 10 octombrie 2011. 
 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au luat 
act de faptul că, prin prezenta strategie, Comisia Europeană urmăreşte să pună 
accentul pe măsuri concrete care vor susţine transpunerea si punerea în aplicare a 
Directivei 2011/36/UE privind prevenirea si combaterea traficului de persoane si 
protejarea victimelor acestuia, vor aduce valoare adăugată şi vor completa acţiunile 
întreprinse de guvernele, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă din UE şi din 
ţările terţe. Principala responsabilitate în materie de combatere a traficului de 
persoane revine statelor membre.  

 Prezenta strategie identifică cinci priorităţi asupra cărora UE ar trebui să se 
concentreze pentru a aborda problema traficului de persoane. De asemenea, strategia 
prezintă o serie de acţiuni pe care Comisia Europeană le propune pentru a fi puse în 
aplicare în următorii cinci ani, împreună cu alţi actori, inclusiv statele membre, 
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Serviciul European de Acţiune Externă, instituţiile UE, agenţiile UE, organizaţiile 
internaţionale, ţările terţe, societatea civilă şi sectorul privat. Aceste priorităţi sunt 
următoarele:  

- identificarea, protecţia şi acordarea de asistentă victimelor traficului de 
persoane;  

- intensificarea activităţii de prevenire a traficului de persoane; 

- creşterea numărului acţiunilor de urmărire în justiţie a traficanţilor; 

- consolidarea coordonării si a cooperării între principalii actori si îmbunătăţirea 
coerentei în materie de politică; 

- cunoaşterea mai aprofundată a preocupărilor emergente referitoare la toate 
formele de trafic de persoane si formularea unui răspuns eficace la aceste 
preocupări. 

Pentru fiecare din aceste priorităţi, sunt prevăzute acţiuni specifice în competenţa 
Statelor Membre, a Comisiei şi a agenţiilor europene.  

  La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Adrian 
Petrescu, şef serviciu în cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, 
care a menţionat faptul că această strategie a fost deja adoptată de Comisie, devenind 
un document oficial de care ţine seama strategia naţională în domeniu, aflată în 
stadiu avansat de elaborare.  

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, neavând obiecţiuni şi 
observaţii pe textul strategiei, şi-au exprimat convingerea că strategia va contribui la 
eradicarea traficului de persoane şi, în unanimitate, au susţinut adoptarea acesteia. 

 Din numărul total de 23 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională au participat la şedinţă 14 deputaţi. 

   
Preşedinte, 

Costică Canacheu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier parlamentar George Cucu 
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