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- a fost trimisă spre examinare Parlamentului European. Pentru raport a fost desemnată Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). S-a solicitat aviz de la Comisia pentru 

afaceri juridice (JURI) și Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM). A se 

vedea și fișa  „OEIL”. 

 

1. CONTEXT 

În fiecare an, aproximativ 15% dintre europeni, adică 75 de milioane de persoane din Uniunea 

Europeană sunt victime ale criminalității. Având în vedere faptul că tot mai multe persoane 

călătoresc, trăiesc sau studiază într-o altă țară a Uniunii Europene, ele pot deveni potențiale 

victime ale criminalității. În 2017, aproximativ 15 milioane de infracțiuni grave, cum ar fi 

omuciderea, exploatarea sexuală a copiilor sau violența sexuală, au fost înregistrate în Uniunea 

Europeană. 

UE lucrează continuu pentru a se asigura că victimele primesc sprijinul și protecția de care au 

nevoie, oriunde în UE. 

O serie de acte juridice privind drepturile victimelor, cum ar fi Directiva 2012/29/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor criminalității, au ca scop asigurarea că toate victimele 

infracțiunilor primesc informații, sprijin și protecție adecvate și pot participa la procedurile 

penale.  

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en#leadership
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_258_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0258&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
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Un alt exemplu îl constituie normele UE privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție 

(Directiva privind ordinul european de protecție (OEP) în materie penală și Regulamentul 

privind măsurile de protecție în materie civilă. Printre alte acte juridice relevante ale UE se 

numără Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor 

infracționalității. 

Cu toate că UE a creat o bază solidă pentru drepturile victimelor, există rapoarte recente care 

arată că victimele criminalității încă nu își pot exercita pe deplin drepturile în UE, datorită 

dificultăților pe care le întâmpină în accesul la justiție, a lipsei de informații și a faptului că nu 

beneficiază de o asistență și o protecție suficientă. 

Prin urmare, este necesară o mai bună aplicare în practică a normelor UE privind drepturile 

victimelor și trebuie făcute mai multe eforturi pentru a se asigura faptul că victimele se pot baza 

pe depturile lor. La 11 mai 2020, Comisia Europeană a adoptat un raport privind punerea în 

aplicare a Directivei privind drepturile victimelor și un raport privind punerea în aplicare a 

Directivei privind ordinul european de protecție. Aceste rapoarte arată că aceste instrumente nu 

și-au atins încă obiectivul, datorită transpunerii incomplete sau implementării incorecte a 

normelor UE în ordinele juridice naționale. 

Sub mandatul președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, Comisia Europeană a întreprins o 

serie de acțiuni pentru combaterea violenței și pentru a ajuta victimele criminalității: din 

noiembrie 2015, Directiva privind drepturile victimelor stabilește un set clar de drepturi pentru 

victimele criminalității și obligații pentru statele membre ale UE de a asigura punerea acestor 

drepturi în practică; în martie 2017, UE a adoptat reguli pentru consolidarea drepturilor 

victimelor terorismului. Noile reguli ar fi trebuit să fie transpuse până în septembrie 2018, dar 7 

state membre nu au transpus încă Directiva; la 7 martie 2019, Comisia a invitat 13 state membre 

să pună în aplicare drepturile victimelor UE. Evaluarea Comisiei a aratat faptul că cele 13 state 

membre nu au implementat pe deplin regulile UE; Comisia Europeană a fost în proces de creare 

a unui centru de expertiză al UE pentru victimele terorismului. Comisia a adoptat o decizie de 

finanțare pentru înființarea centrului la 31 ianuarie 2019. Centrul a început să funcționeze în 

cursul anului 2019; la 11 martie 2019, Comisia salută un raport privind „Consolidarea 

drepturilor victimelor: de la compensații la reparații”, scris de Joëlle Milquet, consilier special 

al președintelui Juncker cu privire la compensațiile pentru victimele criminalității. 

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen s-a angajat să obțină egalitatea de gen. Pe 

tema violenței bazate pe gen, președintele va avea în vedere consolidarea Directivei privind 

drepturile victimelor și adăugarea „violenței împotriva femeilor” la lista infracțiunilor definite în 

tratatul UE. 

Astfel, a fost elaborată prezenta strategie care reprezintă prima strategie pentru drepturile 

victimelor. Aceasta scoate în evidență acțiunile care trebuie luate la nivelul UE, național și 

societatății civile în următorii cinci ani. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Strategia UE privind drepturile victimelor se bazează pe o abordare pe două direcții: 

1. Împuternicirea victimelor criminalității; 

2. Munca colectivă pentru drepturile victimelor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421935731241&uri=CELEX:32011L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421938843158&uri=CELEX:32013R0606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:188:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:187:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1472
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=646187.
file:///C:/Users/Balasoiu/Downloads/CommissionDecisionC2019636%20(1).pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1609
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-_from_compensation_to_reparation_rev.pdf
https://www.iusinitinere.it/von-der-leyens-proposals-for-eu-legal-reforms-24793
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Prin intermediul acestei strategii, sunt prezentate acțiunile cheie care trebuie desfășurate de 

Comisia Europeană, de statele membre și de societatea civilă în cadrul fiecăreia dintre cele cinci 

priorități, după cum urmează: 

1. Consolidarea capacității de acțiune a victimelor criminalității 

În mod frecvent, victimele nu sunt conștiente de drepturile lor. Astfel, persoanele care se află in 

contact cu victimele și care ar trebui sa le informeze în legătura cu drepturile lor, nu sunt bine 

pregătite pentru a face acest lucru.  

Subraportarea infracțiunilor este o altă problemă gravă din cauza fricii față de infractor sau a 

riscurilor de consecințe negative ce pot apărea din participarea la procesul judiciar. 

a. Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene: 

- lansarea unei campanii UE cu scopul de a asigura un nivel mai mare de sensibilizar 

în ceea ce privește drepturile victimelor și de a promova acordarea de asistență de 

specialitate și de protecție victimelor cu nevoi specifice; 

- promovarea activităților de formare pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii; 

- furnizarea de finanțare din partea UE pentru organizațiile naționale de 

sprijinire a victimelor și pentru organizațiile relevante de la nivelul comunităților în 

vederea furnizării de informații și a acordării de asistență și protecție victimelor, 

precum și promovării serviciilor de justiție reparatorie. 

 

b. Acțiuni-cheie ale statelor membre: 

- asigurarea punerii în aplicare integrale și corecte a Directivei privind drepturile 

victimelor și a altor acte normative ale UE privind victimele anumitor 

infracțiuni, în special a dispozițiilor referitoare la accesul victimelor la informații, la 

asistență și protecție; 

- lansarea de campanii de sensibilizare la nivel național cu privire la drepturile 

victimelor, inclusiv acordarea de asistență victimelor cu nevoi specifice; 

- sprijinirea societății civile în ceea ce privește consolidarea drepturilor victimelor, 

inclusiv cu ajutorul finanțării UE disponibile. 

 

c. Acțiuni-cheie ale altor părți interesate: 

- cooperarea cu autoritățile naționale, inclusiv autoritățile judiciare și de aplicare 

a legii, și participarea la activități de formare reciproce. 

2. Îmbunătățirea asistenței și a protecției acordate victimelor celor mai vulnerabile 

O atenție specială trebuie acordată victimelor cu nevoi specifice de protecție împotriva riscuri de 

victimizare secundară, repetată, de intimidare și de represalii. 

a. Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene: 

- promovarea de acțiuni care să desprindă învățăminte în urma pandemiei de COVID-

19, cum ar fi furnizarea de servicii de asistență online și declararea serviciilor de 

sprijinire a victimelor drept servicii esențiale; 

- promovarea acordării unei asistențe integrate și specifice victimelor cu nevoi 

speciale, cum ar fi copiii, victimele violenței bazate pe gen sau ale violenței 

domestice, victimele infracțiunilor rasiste și xenofobe motivate de ură, victimele 

- aderarea UE la Convenția de la Istanbul sau măsuri alternative care să permită 

atingerea aceluiași obiectiv; 
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- evaluarea introducerii unor standarde minime privind protecția fizică a 

victimelor, inclusiv a unor condiții minime privind adoptarea de măsuri de protecție 

și modalitățile de aplicare a acestora și, acolo unde este cazul, prezentarea de 

propuneri legislative până în 2022; 

- evaluarea instrumentelor de la nivelul UE pentru a permite raportarea 

infracțiunilor de către victimele care sunt migranți, indiferent de situația de ședere 

a acestora, precum și de către victimele aflate în detenție și, acolo unde este cazul, 

prezentarea de propuneri legislative până în 2022. 

 

b. Acțiuni-cheie ale statelor membre: 

- luarea de măsuri pentru ca toate victimele, inclusiv victimele care sunt migranți, să 

aibă acces la justiție, indiferent de situația lor de ședere; 

- luarea de măsuri pentru a se asigura recunoașterea victimelor terorismului, de 

exemplu să se aibă în vedere ridicarea de monumente comemorative, construirea de 

muzee și acordarea de medalii; 

- facilitarea cooperării între autoritățile competente din statele membre sau 

entitățile care furnizează asistență de specialitate în vederea asigurării accesului 

eficace al victimelor terorismului la informații relevante în cazurile transfrontaliere. 

 

c. Acțiuni-cheie ale altor părți interesate: 

- Organizațiile societății civile – să fie implicate în sprijinirea victimelor în 

cooperare cu autoritățile naționale relevante. 
 

3. Facilitarea accesului victimelor la despăgubiri 

În multe state membre, accesul victimelor la despăgubiri este dificil. Victimele pot cere 

despăgubiri de la stat, numai după un proces lung, de multe ori costisitor, care începe cu 

procedurile penale și este urmat de încercările de a obține aceste despăgubiri de la infractor. 

a. Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene: 

- monitorizarea și evaluarea legislației UE privind despăgubirile (incluzând 

despăgubirile din partea statului și despăgubirile de la autorul infracțiunii), inclusiv a 

Deciziei-cadru privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor 

financiare și, acolo unde este cazul, prezentarea de propuneri legislative până în 2022. 

 

b. Acțiuni-cheie ale statelor membre: 

- evaluarea sistemelor naționale de acordare de despăgubiri și, dacă este necesar, 

eliminarea obstacolelor procedurale existente; 

- asigurarea faptului că despăgubirile echitabile și adecvate din partea statului 

pentru infracțiunile premeditate săvârșite prin violență, inclusiv pentru victimele 

terorismului, sunt reflectate în bugetele naționale; 

- luarea de măsuri pentru ca victimele să nu facă obiectul victimizării secundare în 

cursul procedurii de despăgubire; 

- asigurarea cooperării cu alte state membre în cazurile transfrontaliere în cadrul 

structurilor UE relevante. 

 

c. Acțiuni-cheie ale altor părți interesate: 

- rețeaua europeană pentru drepturile victimelor și rețeaua europeană de puncte de 

contact naționale pentru despăgubiri – să analizeze modul în care își pot îmbunătăți 

cooperarea și pot spori eficiența rețelei; 
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- organizațiile de sprijinire a victimelor – să colaboreze cu autoritățile naționale în 

materie de despăgubiri pentru a le oferi sprijin, a face schimb de bune practici și a 

organiza activități de formare reciprocă. 

 

4. Consolidarea cooperării și a coordonării între părțile interesate relevante 

Toate victimele criminalității trebuie să fie recunoscute și tratate într-un mod respectuos, 

profesional, adaptat și nediscriminatoriu. Acest lucru necesită implicarea tuturor persoanelor care 

intră in contact cu victimele, printre care se află autoritățile judiciare, organele polițienești, 

personalul instanțelor, serviciile de sprijinire a victimelor, practicienii și autoritățile în materie de 

despăgubiri. Unele dintre victime depind de personalul medical, cadre didactice, personal din 

cadrul serviciilor sociale sau din centrele de detenție. 

 

a. Acțiuni-cheie ale Comisiei Europene: 

- instituirea Platformei pentru drepturile victimelor – reunirea actorilor relevanți de 

la nivelul UE din domeniul drepturilor victimelor și asigurarea sinergiei cu alte 

strategii relevante în materie de politică. 

b. Acțiuni-cheie ale statelor membre: 

- crearea unor strategii naționale privind drepturile victimelor care să aibă o 

abordare cuprinzătoare și holistică în materie de drepturi ale victimelor și să îi implice 

pe toți cei care sunt susceptibili să intre în contact cu victimele; 

- întreprinderea de acțiuni cu scopul de a crea o societate mai rezilientă prin 

promovarea unei implicări mai mari a societății civile în cadrul acțiunilor de la 

nivel național. 

 

5. Consolidarea dimensiunii internaționale a drepturilor victimelor  

Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația (2020-2024) adoptat recent, reafirmă 

angajamentul UE de a promova, a proteja și a respecta drepturile omului la nivel mondial. 

Uniunea Europeană are ca obiectiv asigurarea faptului că standardele înalte în materie de 

drepturi ale victimelor sunt respectate în toate contextele, inclusiv în situații internaționale. 

Acțiuni-cheie ale Uniunii Europene: 

- consolidarea cooperării cu partenerii internaționali și regionali, cum ar fi 

Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Europei, pentru a promova standarde 

internaționale ridicate pentru drepturile victimelor, inclusiv drepturile victimelor 

infracțiunilor motivate de ură, ale victimelor copii, ale victimelor terorismului, ale 

victimelor migranți, ale victimelor violențelor sexuale și ale violenței bazate pe gen, 

ale persoanelor LGBTI+ care sunt victime ale infracțiunilor motivate de ură, ale 

victimelor criminalității organizate, ale victimelor infracțiunilor împotriva mediului și 

ale victimelor cu handicap; 

- utilizarea fondurilor UE și a dialogului politic pentru a promova, a susține și a 

proteja drepturile victimelor și pentru a asigura accesul la justiție al victimelor 
din țările partenere; 

- promovarea cooperării în vederea îmbunătățirii asistenței și protecției acordate 

cetățenilor UE care sunt victime ale infracțiunilor în țări terțe. 
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3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

 Preocupări recente ale Consiliului UE 

 

 Consiliul justiție și afaceri interne din 7-8 octombrie 2019,  în cadrul caruia miniștrii au 

fost invitați să-și exprime opiniile cu privire la următoarele chestiuni: aspectele care 

necesită cel mai mult atenție și îmbunătățire în următorii cinci ani în ceea ce privește 

drepturile și protecția victimelor infracțiunilor în UE, dar și cu privire la care ar fi cele 

mai bune modalități de acțiune pentru a face față provocărilor identificate. 

 În cadrul Consiliului justiție și afaceri interne din 2-3 decembrie 2019, miniștrii au 

adoptat concluzii cu privire la drepturile victimelor. Concluziile fac bilanțul cadrului 

global UE dezvoltat în acest domeniu, care acoperă instrumente legislative și non-

legislative, precum și cooperarea la nivel operațional. Obiectivul lor este de a îmbunătăți 

eficacitatea și punerea în aplicare a cadrului legislativ și de a identifica acțiuni și inițiative 

concrete care trebuie luate pentru a-l îmbunătăți în continuare. 

 Rezoluția Consiliului din 10 iunie 2011 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea 

drepturilor și a protecției victimelor, în special în cadrul procedurilor penale. 

 

 

 Parlamentul European 

 

Parlamentul European s-a angajat activ în elaborarea și implementarea normelor privind 

drepturile victimelor criminalității.  

 

 Rezoluția Parlamentului european din 30 mai 2018 referitoare la implementarea 

Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor 

norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității; 

 Rezoluţia Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la protecția copiilor aflați în 

migrație; 

 Rezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2019 privind drepturile copiilor cu 

ocazia celei de-a 30-a aniversări a Convenției ONU privind Drepturile Copilului; 

 Rezoluția Parlamentului European din 12 mai 2016 referitoare la implementarea 

Directivei 2011/36/EU privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și 

protejarea victimelor sale din perspectiva de gen; 

 Raport al Parlamentului European din 13 iunie 2016 privind lupta împotriva traficului de 

persoane în relațiile externe ale UE; 

 Raport al Parlamentului European din 14 martie 2018 referitor la implementarea 

Directivei 2011/99/EU privind Ordinul european de protecție. 

 

 

4. LINK-URI UTILE 

 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind drepturile victimelor 

(2020-2025); 

- Fișa Oeil privind COM(2020)258; 

- Informații și memorandum explicativ cu privire la COM(2020)258; 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2019/10/07-08/
https://db.eurocrim.org/db/en/doc/3367.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2019/12/02-03/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14056-2019-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.187.01.0001.01.ENG
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0229_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0227_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0205_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0065_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2020%3A258%3AFIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0258&l=en
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vl9tqit0vcsr
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- Etape și foaie de parcurs privind COM(2020)258; 

- Întrebari și răspunsuri legate de Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-

2025); 

- Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 

2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 

victimelor criminalității; 

- Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transpunerea 

Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 

2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 

victimelor criminalității; 

- Pachet legislativ referitor la  Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-2025); 

- Fișă de informare privind Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-2025). 

 

 

                                                                                             Marina Clopotaru 

31 august 2020 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_en#:~:text=The%20European%20Commission%20presented%20on,fully%20rely%20on%20their%20rights
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:188:FIN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-strategy-for-victims%E2%80%99-rights
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/0_victimscrimes_factsheet_v4_web.pdf

