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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de 

persoane 2021-2025 [COM (2021) 171 final]. 

Combaterea traficului de persoane reprezintă de mult timp o prioritate pentru 

Uniunea Europeană. Comisia salută recomandările Camerei Deputaților din România.  

Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 propune acțiuni 

concrete pentru identificarea și stoparea timpurie a traficului de persoane, pentru 

aducerea infractorilor în fața justiției, transformând traficul de persoane dintr-o 

infracțiune cu risc redus și profit ridicat într-una cu risc ridicat și profit redus, precum și 

pentru a proteja victimele și a le ajuta să își refacă viața. Strategia cere un răspuns 

cuprinzător de la prevenție la condamnarea infractorilor, punând accent pe protecția 

victimelor în toate etapele, luând în considerare în special femeile și copiii.  

Legislația este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem la dispoziție, 

pentru că permite definirea infracțiunii, stabilirea de sancțiuni și de obiective comune 

pentru urmărirea penală a infractorilor și protejarea victimelor. Pe lângă sprijinirea în 

continuare a statelor membre în punerea în aplicare a Directivei UE privind combaterea 

traficului de persoane, principala prioritate a Comisiei este de a se asigura că legislația 

UE este în continuare adecvată scopului. Din acest motiv Comisia va lansa în curând o 

evaluare a Directivei privind combaterea traficului de persoane și, pe baza rezultatelor 

acesteia, va lua în considerare revizuirea directivei UE. Ca parte a acestei evaluări, 

Comisia va analiza posibilitatea de a stabili norme minime la nivelul UE care să 

incrimineze folosirea de servicii obținute prin exploatarea victimelor traficului. A fost 

publicată o foaie de parcurs care a fost deschisă pentru feedback pe site-ul internet al 
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Comisiei până la 16 septembrie 20211. În contextul evaluării directivei UE, se va lansa, 

de asemenea, o gamă largă de consultări la care vor fi invitate să contribuie toate părțile 

interesate principale. 

Așa cum se menționează în Strategia UE privind combaterea traficului de persoane, 

pentru a aborda provocările create de era digitală în ceea ce privește aplicarea legii și 

organismele judiciare în lupta împotriva traficului de persoane, Comisia va purta un 

dialog cu întreprinderile relevante din domeniul internetului și al tehnologiei. Acest 

dialog va urmări reducerea utilizării platformelor online pentru recrutarea și 

exploatarea victimelor, inclusiv a copiilor, care sunt expuși în mod deosebit riscului de a 

cădea victime traficanților online. De asemenea, Comisia va lua parte la eventualele 

dialoguri similare care urmează să fie purtate de statele membre la nivel național. 

În plus, Strategia UE privind combaterea traficului de persoane propune acțiuni-cheie în 

vederea consolidării răspunsului justiției penale la traficul de persoane în scopul 

exploatării prin muncă. Comisia încurajează autoritățile naționale să își intensifice 

eforturile comune cu inspecția muncii, cu partenerii sociali și cu agențiile UE. Europol 

și, în domeniile care țin de competența sa, Autoritatea Europeană a Muncii sunt actori 

importanți care pot efectua inspecții comune concertate în sectoarele cu risc ridicat și 

pot îmbunătăți identificarea victimelor și a exploatatorilor acestora.  

În contextul uneia dintre acțiunile-cheie propuse de strategie, Comisia a prezentat la 

29 septembrie 2021 o comunicare privind aplicarea Directivei privind sancțiunile 

împotriva angajatorilor, care interzice angajarea resortisanților țărilor terțe aflați în 

situație de ședere neregulamentară, inclusiv a victimelor traficului de persoane2. La 

13 iulie 2021, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) au publicat 

Orientări privind obligația de diligență împotriva muncii forțate, care au reprezentat o 

altă acțiune-cheie a strategiei. Orientările încurajează întreprinderile europene să își 

îndeplinească obligația de diligență de-a lungul lanțurilor lor de aprovizionare în 

conformitate cu instrumentele internaționale existente, cum ar fi Principiile directoare 

ale ONU privind afacerile și drepturile omului, Liniile directoare ale OCDE pentru 

întreprinderile multinaționale și Declarația tripartită de principii a OIM privind 

întreprinderile multinaționale și politica socială3. 

Prioritățile din cadrul Strategiei UE privind combaterea traficului de persoane vor fi 

sprijinite printr-o finanțare corespunzătoare, pentru a se obține rezultate palpabile și a 

se furniza răspunsuri adecvate la diferitele forme de exploatare. Pe lângă acțiunile pe 

care le gestionează în mod direct, Comisia va recomanda statelor membre să acorde 

prioritate acțiunilor de combatere a traficului de persoane în cadrul unor programe 

naționale finanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru 

securitate internă și Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, în conformitate 

cu prioritățile din această strategie, ținând seama de contextul și necesitățile naționale. 

                                                 
1https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Combaterea-traficului-de-persoane-

revizuirea-normelor-UE_ro  
2https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-

third-country_en  
3https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3664  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Combaterea-traficului-de-persoane-revizuirea-normelor-UE_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Combaterea-traficului-de-persoane-revizuirea-normelor-UE_ro
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3664
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La realizarea priorităților din cadrul acestei strategii va contribui și finanțarea 

activităților de cercetare în domeniul securității prin programul Orizont Europa.  

Strategia recunoaște activitatea Platformei societății civile a UE împotriva traficului de 

persoane, care reunește aproape 100 de organizații ale societății civile din țări membre 

ale UE și din țări terțe, în sprijinul punerii în aplicare a Directivei UE privind 

combaterea traficului de persoane. Organizațiile societății civile vor juca un rol esențial 

în punerea în aplicare a multora dintre acțiunile-cheie cuprinse în strategie, în special în 

ceea ce privește protecția, sprijinirea și capacitarea victimelor. Mai mult, campaniile de 

sensibilizare cu privire la riscurile traficului de persoane sunt mijloace importante de 

detectare și prevenire a acestei infracțiuni. Ele contribuie la informarea cetățenilor, a 

angajatorilor și a utilizatorilor serviciilor victimelor cu privire la traficul de persoane. 

Pentru rezultate optime, astfel de campanii trebuie să fie derulate în cooperare cu 

organizațiile relevante ale societății civile. Acesta este motivul pentru care, așa cum s-a 

anunțat în strategie, Comisia va organiza – împreună cu autoritățile naționale și cu 

organizațiile societății civile – o campanie de prevenire care să vizeze sectoarele care 

prezintă un risc ridicat.  

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic. 

Cu deosebită considerație, 

 

           

Maroš Šefčovič       Ylva Johansson 

Vicepreședinte       Membru al Comisiei 
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