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PROIECT DE OPINIE 

asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Strategia UE privind 

combaterea traficului de persoane – COM(2021)171 

 

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, potrivit art. 171 alin.(1) 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 

cu documentul nelegislativ privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Strategia UE privind combaterea traficului de persoane – 

COM(2021)171. 

 

Traficul de persoane distruge vieți, încălcând demnitatea, libertatea și 

drepturile fundamentale ale victimelor. Este o infracțiune violentă comisă de 

rețele de criminalitate organizată, traficul de persoane fiind un fenomen global. 

Combaterea traficului de persoane reprezintă de mult timp o prioritate 

pentru Uniunea Europeană, însă rămâne în continuare o amenințare gravă, 

punând în pericol mii de persoane în fiecare an, în special femei și copii. 

Traficanții profită de inegalitățile sociale, precum și de vulnerabilitățile 

economice și sociale ale persoanelor, care au fost amplificate de pandemia de 

COVID-19. 

Prezenta strategie identifică priorități-cheie, cu obiectivul de a combate 

în mod eficace traficul de persoane, fiind strâns legată de Strategia UE de 

combatere a criminalității organizate pentru perioada 2021-2025. 
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Pentru o mai bună abordare a acestor provocări transfrontaliere și 

naționale, Comisia Europeană va finanța și va coordona un set de acțiuni în 

vederea îmbunătățirii activităților de elaborare a politicilor și a activităților 

operaționale pentru combaterea traficului de persoane. 

 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor 

despre Strategia UE privind combaterea traficului de persoane, membrii 

Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării. 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Dr. Nelu Tătaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


