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DECIZII
DECIZIA COMISIEI
din 10 august 2011
de instituire a Grupului de experți privind traficul de persoane și de abrogare a Deciziei
2007/675/CE
(2011/502/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(5)

Având în vedere activitatea foarte utilă desfășurată de
ambele grupuri de experți, începând din 2003, care a
permis Comisiei să își dezvolte în continuare politica în
acest domeniu, și ținând seama de importanța din ce în
ce mai mare la nivel global a politicii privind traficul de
persoane, este în continuare necesară existența unui grup
de experți.

(6)

Un nou grup de experți ar trebui să ofere în continuare
consultanță Comisiei, luând în considerare evoluțiile
recente la nivelul UE. Acestea includ adoptarea Directivei
2011/36/UE, numirea unui coordonator UE pentru
combaterea traficului de persoane, documentul orientat
către acțiune din 30 noiembrie 2009 privind conso
lidarea dimensiunii externe a UE în ceea ce privește
combaterea traficului de persoane.

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
întrucât:

(1)

Articolul 67 alineatul (3) din tratat conferă Uniunii
Europene sarcina de a garanta un nivel ridicat de secu
ritate în spațiul de libertate, securitate și justiție. Acest
obiectiv trebuie realizat prin prevenirea și combaterea
criminalității organizate sau de alt tip, inclusiv a traficului
de persoane și a infracțiunilor împotriva copiilor.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, traficul
de persoane este interzis.

(7)

Traficul de persoane, astfel cum este definit în 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,
precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a
Consiliului (1), constituie o infracțiune gravă, care implică
încălcarea drepturilor fundamentale ale omului și a
demnității umane și care necesită o abordare multidisci
plinară a întregii filiere a traficului, cuprinzând țările de
origine, precum și țările de tranzit și de destinație.

Grupul ar trebui să fie compus din 15 membri, având o
gamă largă de competențe în ceea ce privește toate
aspectele referitoare la politicile de combatere a traficului
de persoane, precum și o reprezentare echilibrată din
punct de vedere al cadrului instituțional și al regiunilor
geografice.

(8)

Ar trebui stabilite reguli privind dezvăluirea de informații
de către membrii grupului.

(9)

La data de 25 martie 2003, Comisia a stabilit, în cadrul
Deciziei 2003/209/CE (2), să instituie un grup consultativ
denumit „Grupul de experți privind traficul de persoane”.
Prin Decizia 2007/675/CE (3), Comisia a abrogat decizia
din 25 martie 2003 și a instituit un nou grup
consultativ, Grupul de experți privind traficul de
persoane, care a contribuit în mod substanțial la
prevenirea și lupta împotriva traficului de persoane și a
permis Comisiei să adune opinii privind inițiativele refe
ritoare la acest tip de trafic. După expirarea termenului de
trei ani de valabilitate a Deciziei 2007/675/CE, aceasta
trebuie să fie abrogată și înlocuită.

Datele cu caracter personal privind membrii grupului ar
trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului
din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către instituțiile și organele comunitare și
privind libera circulație a acestor date (4).

(10)

Durata mandatului membrilor ar trebui să fie de patru
ani, cu posibilitate de reînnoire.

(11)

Este oportun să se stabilească o perioadă de aplicare a
prezentei decizii. Comisia va lua în considerare, la
momentul potrivit, oportunitatea unei prelungiri.

(12)

Decizia 2007/675/CE ar trebui să fie abrogată,

(3)

(4)

(1) JO L 101, 15.4.2011, p. 1.
(2) JO L 79, 26.3.2003, p. 25.
(3) Decizia 2007/675/CE a Comisiei din 17 octombrie 2007 de înfi
ințare a Grupului de experți privind traficul de persoane (JO L 277,
20.10.2007, p. 29).

(4) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
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DECIDE:

Articolul 1
Obiect
Se instituie, prin prezenta, Grupul de experți privind traficul de
persoane, denumit în continuare „grupul”.
Articolul 2

L 207/15

(5)
Membrii sunt numiți de către directorul general al DG
Afaceri interne din rândul celor care au răspuns la cererea de
candidaturi (a se vedea anexa la prezenta decizie).
(6)
Pe baza cererii de candidaturi, candidații care au fost
considerați apți pentru a deveni membri ai grupului, dar care
nu au fost numiți, ar trebui să fie incluși, cu acordul acestora, pe
o listă de rezervă. Comisia va utiliza această listă la numirea de
înlocuitori ai membrilor grupului, dacă este cazul.

Atribuții
Grupul are următoarele atribuții (1):
(a) să consilieze Comisia cu privire la chestiuni legate de traficul
de persoane și protejarea victimelor acestuia prin emiterea
de contribuții scrise, după caz și de comun acord cu
Comisia, și prin asigurarea unei abordări coerente a
acestui subiect;
(b) să sprijine Comisia în evaluarea evoluției politicii în
domeniul traficului de persoane la nivel național, european
și internațional;
(c) să asiste Comisia în identificarea și definirea posibilelor
măsuri și acțiuni relevante la nivel național, european și
internațional în cadrul gamei de politici privind combaterea
traficului de persoane;
(d) să ofere un forum de discuții privind aspectele referitoare la
traficul de persoane și să inițieze schimburi de experiență.
Articolul 3
Consultare

(7)
Membrii sunt numiți cu titlu personal pentru o perioadă
de patru ani. Aceștia rămân în funcție până la înlocuire sau
până la încheierea mandatului lor. Mandatul membrilor poate
fi reînnoit.
(8)
Membrii care nu mai sunt capabili să contribuie efectiv la
deliberările grupului, cei care demisionează sau care nu înde
plinesc condițiile prevăzute la prezentul articol sau la
articolul 339 din tratat, pot fi înlocuiți pe perioada rămasă
până la expirarea mandatului lor.
(9)

Membrii acționează independent și în interes public.

(10)
Numele membrilor grupului se publică în Registrul
grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei (2),
precum și pe site-ul internet al DG Afaceri interne.
(11)
Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și
publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Articolul 5

Comisia poate consulta grupul cu privire la orice chestiune
referitoare la traficul de persoane.

Mod de funcționare

Articolul 4

(1)
Grupul este prezidat de coordonatorul UE pentru
combaterea traficului de persoane.

Componența – Numirea membrilor
(1)

Grupul este alcătuit din 15 membri.

(2)
Membrii grupului dețin expertiză și experiență în
prevenirea și combaterea traficului de persoane și în protejarea
victimelor acestuia.
(3)
Componența grupului reflectă un echilibru al expertizei
necesare privind diferitele tipuri de trafic, precum și diversele
aspecte implicate, cum ar fi, dar fără a se limita la forța de
muncă, asistența medicală, aplicarea legii, migrație, sprijinirea
victimelor, cooperarea pentru dezvoltare, egalitatea de șanse
între femei și bărbați, drepturile copilului, drepturile funda
mentale și educația.
(4)
Membrii grupului trebuie să fie cetățeni ai unui stat
membru al Uniunii Europene sau, dacă este cazul, ai unei țări
candidate sau potențial candidate sau ai unei țări membre a
Spațiului Economic European.
(1) Lista prezentată în continuare poate fi adaptată în funcție de nece
sități.

(2)
Cu acordul serviciilor Comisiei, grupul poate institui
subgrupuri pentru a analiza probleme specifice, pe baza unui
mandat stabilit de grup. Subgrupurile respective se desființează
de îndată ce și-au îndeplinit mandatul.
(3)
Președintele poate invita experți din afara grupului, având
competențe specifice în legătură cu un subiect de pe ordinea de
zi, pentru a participa ad-hoc la activitatea grupului sau a
subgrupului.
(4)
Președintele poate invita reprezentanți oficiali ai statelor
membre, ai țărilor candidate, potențial candidate sau terțe,
precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, intergu
vernamentale și neguvernamentale să participe la reuniunile
grupului, în calitate de experți sau observatori invitați.
(2) Membrii care nu doresc să-și divulge numele pot solicita derogarea
de la această regulă. Cererea de a nu divulga numele unui membru al
unui grup de experți se consideră justificată în situația în care
publicarea ar putea periclita securitatea sau integritatea acestuia sau
ar putea aduce atingere, în mod nejustificat, vieții private a acestuia.
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(5)
Comisia și grupul se reunesc cel târziu în termen de două
luni de la începerea mandatului și în termen de două luni de la
jumătatea acestuia, pentru a face schimb de opinii privind prio
ritățile de lucru ale grupului.

prin intermediul unui link, inclus în registru, către site-ul
internet al DG Afaceri interne.

(6)
Prioritățile de lucru reflectă necesitatea unui răspuns
politic coordonat, multidisciplinar și coerent la toate aspectele
privind traficul de persoane.

Cheltuieli aferente reuniunilor

(7)
Membrii grupului, precum și experții și observatorii
invitați respectă obligațiile referitoare la secretul profesional
prevăzute în tratate și în dispozițiile de punere în aplicare a
acestora, precum și normele în materie de securitate ale
Comisiei privind protecția informațiilor clasificate ale UE,
prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a
Comisiei (1). În cazul nerespectării acestor obligații, Comisia
poate lua măsurile care se impun.
(8)
Reuniunile grupurilor și subgrupurilor au loc în incintele
Comisiei. Comisia asigură serviciile de secretariat.
(9)
Grupul transmite avizele și rapoartele sale Comisiei.
Comisia poate stabili o dată limită la care avizul sau raportul
trebuie să fie prezentat.
(10)
Deliberările grupului nu se supun la vot. Atunci când un
aviz sau un raport este adoptat în unanimitate de către grup,
acesta stabilește concluzii comune și le anexează la proceseleverbale. Dacă grupul nu ajunge la un acord unanim asupra unui
aviz sau asupra unui raport, acesta informează Comisia asupra
punctelor de vedere diferite exprimate.
(11)
Comisia poate publica orice rezumat, concluzie,
concluzie parțială sau document de lucru al grupului în
versiunea lingvistică originală a documentului în cauză.
(12)
Comisia publică informații relevante privind activitățile
desfășurate de grup, fie prin includerea acestora în registru, fie

(1) Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie
2001 de modificare a regulamentului său de procedură (JO L 317,
3.12.2001, p. 1).

Articolul 6
(1)
Participanții la activitățile grupului nu sunt remunerați
pentru serviciile prestate.
(2)
Cheltuielile de deplasare și de ședere ale participanților la
activitățile grupului sunt rambursate de Comisie în conformitate
cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei.
(3)
Cheltuielile sunt rambursate în limitele creditelor dispo
nibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.
Articolul 7
Abrogare
Decizia 2007/675/CE se abrogă.
Articolul 8
Intrare în vigoare și aplicabilitate
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică pe o
perioadă de cinci ani.

Adoptată la Bruxelles, 10 august 2011.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Cerere de candidaturi pentru selectarea de experți numiți cu titlu personal pentru a face parte din Grupul de
experți privind traficul de persoane
Prin Decizia 2011/502/UE (1), Comisia a instituit Grupul de experți privind traficul de persoane. Coordonatorul UE pentru
combaterea traficului de persoane va prezida grupul, pe care îl poate consulta cu privire la orice chestiune referitoare la
traficul de persoane.
Atribuțiile grupului de experți sunt următoarele:
(a) să consilieze Comisia cu privire la chestiuni legate de traficul de persoane prin emiterea de contribuții scrise, după caz
și de comun acord cu Comisia, și prin asigurarea unei abordări coerente a acestui subiect;
(b) să sprijine Comisia în evaluarea evoluției politicii în domeniul traficului de persoane la nivel național, european și
internațional;
(c) să asiste Comisia în identificarea și definirea posibilelor măsuri și acțiuni relevante la nivel european și național în
cadrul gamei de politici privind combaterea traficului de persoane;
(d) să ofere un forum de discuții privind aspectele referitoare la traficul de persoane și să inițieze un schimb de experiență.
Prin urmare, Comisia lansează o cerere de candidaturi în vederea selectării membrilor grupului de experți.
Grupul de experți este format din 15 membri numiți cu titlu personal, în conformitate cu articolul 4 din decizia
menționată anterior.
Comisia selectează membrii cu titlu personal pentru un mandat de patru ani care poate fi reînnoit. Aceștia oferă Comisiei
avize independente, fără niciun fel de influență externă, și respectă condițiile de confidențialitate prevăzute la articolul 5
din Decizia Comisiei de instituire a grupului de experți. Membrii grupului își iau angajamentul să acționeze independent și
în interes public. În momentul evaluării cererilor, Comisia va lua în considerare următoarele criterii:
(a) competențe dovedite, un nivel ridicat de realizări profesionale și de experiență (cel puțin cinci ani), inclusiv la nivel
european și/sau internațional, în domenii de activitate legate de prevenirea și combaterea traficului de persoane și
protejarea victimelor și/sau domenii conexe;
(b) o bună înțelegere a acquis-ului UE actual în domeniul traficului de persoane;
(c) capacitate demonstrată de a lucra în limba engleză;
(d) necesitatea de a realiza un echilibru în cadrul grupului de experți în ceea ce privește reprezentativitatea candidaților,
sexul și proveniența geografică (2) a acestora;
(e) necesitatea unui echilibru al expertizei privind diferitele tipuri de trafic, inclusiv exploatarea prin muncă și exploatarea
sexuală, privind diferite aspecte, precum prevenirea, urmărirea penală, asistența acordată victimelor, precum și în
domenii conexe, cum ar fi, dar fără a se limita la aplicarea legii, forța de muncă, migrație, asistența medicală, serviciile
sociale, drepturile copiilor, educație și drepturile fundamentale, drepturile sociale, egalitatea de șanse între femei și
bărbați etc.;
(f) necesitatea de a acorda prioritate continuării activității grupului de experți instituit prin Decizia 2007/675/CE a
Comisiei (3);
(g) membrii grupului trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau, dacă este cazul, ai unei țări
candidate sau potențial candidate sau ai unei țări membre a Spațiului Economic European.
Competențele menționate mai sus vor fi evaluate pe baza CV-urilor și a formularelor de cerere prezentate de candidați.
Cererile pot fi depuse numai prin intermediul modelului de formular de cerere (prezentat în apendice) și a modelului de
CV (4). Candidații sunt rugați să precizeze în mod clar în cererea lor domeniul legat de traficul de persoane în care dețin
un grad ridicat de expertiză.
(1) Decizia 2011/502/UE a Comisiei din 10 august 2011 de instituire a Grupului de experți privind traficul de persoane și de abrogare a
Deciziei 2007/675/CE (a se vedea pagina 14 din prezentul Jurnal Oficial).
(2) Decizia 2000/407/CE a Comisiei din 19 iunie 2000 privind echilibrul între bărbați și femei în cadrul comitetelor și grupurilor de
experți constituite de Comisie (JO L 154, 27.6.2000, p. 34).
(3) Decizia 2007/675/CE a Comisiei din 17 octombrie 2007 de înființare a Grupului de experți privind traficul de persoane (JO L 277,
20.10.2007, p. 29).
(4) Toate CV-urile prezentate trebuie să respecte formatul european: www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp.
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Cererile semnate în mod corespunzător trebuie trimise cel târziu până la data de […] fie prin e-mail, fie prin poștă la
următoarea adresă:
Commission européenne
Direction générale des affaires intérieures
Secrétariat de l'unité A2
LX 46 3/131
1049 BRUXELLES
Belgique
HOME-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu
În cazul în care cererile sunt trimise prin e-mail, data acestuia va reprezenta data trimiterii. În cazul în care cererile sunt
trimise prin poștă, data care figurează pe ștampila poștei va fi considerată data trimiterii.
Comisia va rambursa cheltuielile de deplasare și de ședere care au legătură cu activitățile grupului de experți, în confor
mitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei, în limitele creditelor bugetare disponibile. Membrii nu vor fi
remunerați pentru serviciile prestate.
Lista cu membrii grupului de experți se publică în Registrul grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei (1),
precum și pe site-ul internet al DG Afaceri interne.
Datele cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr.
45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2).
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe doamna Joanna BECZAŁA, telefon +32 22969639, e-mail
joanna.beczala@ec.europa.eu.
Informațiile privind rezultatele cererii de candidaturi vor fi publicate pe site-ul internet al DG Afaceri interne și, dacă este
cazul, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) Membrii care nu doresc să-și divulge numele pot solicita derogarea de la această regulă. Cererea de a nu divulga numele unui membru
al unui grup de experți se consideră justificată în situația în care publicarea ar putea periclita securitatea sau integritatea acestuia sau ar
putea aduce atingere, în mod nejustificat, vieții private a acestuia.
2
( ) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
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Apendice
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