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Care sunt scopurile
Convenției?
Convenţia Consiliului Europei privind Lupta împotriva
Traficului de Fiinţe Umane, care a intrat în vigoare pe 1 februarie
2008, are scopul de a preveni traficul de ființe umane, de a proteja
victimele și de a-i încrimina pe traficanți. Ea are în vedere toate
formele de trafic (național sau transnațional, legat sau nu de crima
organizată) și acoperă toate categoriile de victime (femei, bărbați
și copii), cât și toate formele de exploatare. Convenția include, de
asemenea, măsuri pentru promovarea parteneriatelor cu societatea
civilă și pentru promovarea colaborării internaționale.

■

Principala valoare adăugată a Convenției este accentul
pus pe drepturile omului și pe protecția victimei. Convenția
definește traficul ca fiind o violare a drepturilor omului și o
ofensă adusă demnității și integrității ființei umane. Aceasta
înseamnă că autoritățile naționale trebuie trase la răspundere
dacă nu întreprind acțiuni care să prevină traficul de ființe
umane, să protejeze victimele și să investigheze eficient cazurile
de trafic.

■

Traficul de fiinţe umane este un fenomen răspândit pe tot
globul, fenomen care nu cunoaște granițe, de aceea Convenția
este relevantă pentru țările din întreaga lume și este deschisă
tuturor acestora.

■

Cum este
monitorizată
implementarea
Convenției?
Convenția a creat un
mecanism independent de
monitorizare, pentru a evalua
modul în care prevederile
sale sunt puse în practică.
Acest mecanism de monitorizare, care reprezintă unul
dintre punctele forte ale
Convenției, este constituit
din doi piloni: Grupul de
experţi pentru lupta
împotriva traficului de
fiinţe umane (GRETA) și
Comitetul Părților.

■

Ce este GRETA?
Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane,
GRETA, este responsabil cu evaluarea implementării Convenției de către
țările care au ratificat-o. GRETA este compus din 15 experți independenți și
imparțiali, din țările semnatare ale Convenției. Aceștia vin din medii diferite
(funcționari care aplică legea, psihologi, doctori, reprezentanți ai societății
civile, etc.) și sunt selectați pe baza experienței lor profesionale în domeniile
acoperite de Convenție. Termenul unui mandat în cadrul GRETA este de
patru ani, cu o singură reînnoire.

■

Cum își desfășoară GRETA activitatea de monitorizare?
Activitățile de monitorizare ale GRETA sunt împărțite în mai multe
runde. La începutul fiecărei runde, GRETA își definește acele prevederi ale
Convenției care necesită monitorizare și stabilește cea mai bună cale de a
duce la îndeplinire evaluarea.

■

În activitatea sa de monitorizare, GRETA folosește o diversitate de
metode pentru colectarea de informații. Într-o primă etapă, GRETA trimite
un chestionar autorităților țării care este subiect al evaluării. Informațiile
furnizate în răspunsuri sunt analizate de GRETA și, dacă este necesar, GRETA
cere informații suplimentare pentru a clarifica sau suplimenta răspunsurile.

■

Pe lângă trimiterea unui chestionar, GRETA face o vizită țării respective.
Astfel de vizite permit discuții în profunzime cu funcționari guvernamentali,
polițiști, procurori, parlamentari și alți participanți relevanți în acest proces.

■

Vizitele de evaluare sunt, de asemenea, o ocazie pentru GRETA să
viziteze instituțiile unde se acordă asistență victimelor traficului. Astfel,
GRETA poate solicita să viziteze centrele de criză sau adăposturile pentru
victimele traficului, conduse de organisme publice sau ONG-uri, centrele
pentru migranți fără documente sau solicitanți de azil, punctele de frontieră
sau spitalele. Aceste vizite fac posibilă verificarea eficacității măsurilor luate
pentru implementarea Convenției.

■

Rolul
societății civile
O sursă importantă de informații pentru GRETA este societatea
civilă. În timpul vizitelor sale de evaluare, GRETA organizează întruniri
cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale (ONG) și ai altor
organizații civile (de exemplu, sindicate, barouri, academii), implicate în
acțiuni îndreptate împotriva traficului de fiinţe umane. GRETA poate decide
să adreseze chestionarul sau orice alte solicitări pentru informare ONG-urilor
și altor actori ai societății civile care au acces la surse de informații de
încredere și care pot verifica aceste informații.

■

Rapoartele
GRETA
Rapoartele de evaluare ale GRETA conțin o analiză a situației din fiecare
țară, privind acțiunile întreprinse pentru prevenirea, combaterea traficului
de fiinţe umane și asistența victimelor, precum și sugestii pentru întărirea
implementării Convenției. Rapoartele sunt redactate într-un spirit de
cooperare și sunt menite să ajute statele în efortul lor.

■

GRETA examinează proiectele rapoartelor de evaluare în cadrul sesiunilor
sale plenare. Acestea sunt trimise apoi guvernelor,pentru comentarii, care vor
fi luate în considerare de GRETA la întocmirea raportului final. Acest raport final
este transmis autorităților în cauză, care sunt invitate să facă posibile comentarii
finale. Raportul GRETA, împreună cu eventualele comentarii ale autorităților,
este făcut apoi public.

■

Comitetul Părților
la Convenție
Cel de-al doilea pilon al mecanismului de monitorizare, Comitetul
Părților, este compus din reprezentanții naționali ai țărilor care au ratificat
Convenția. Pe baza rapoartelor GRETA, Comitetul Părților poate adopta
recomandări adresate statelor individuale privind măsurile care ar trebui
luate pentru implementarea propunerilor GRETA.

■

Valoarea activității de monitorizare desfășurată în lumina Convenției
Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de fiinţe umane
este triplă:

■

33evaluează și stimulează îndeplinirea obligațiilor
pe termen lung impuse de Convenție;
33oferă direcții precise pentru depășirea obstacolelor; și
33constituie un forum pentru colaborare internațională, unde informațiile
și exemplele pozitive pot fi împărtășite, iar comunitatea internațională
poate fi alertată cu privire la orice tendințe noi stimulând astfel
acțiuni comune pentru prevenirea și abordarea problemelor.
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De la monitorizare
la sprijinirea
implementării

Rezultatele acestei activități de monitorizare sunt disponibile pe
internet și au devenit o sursă de referință pentru toți cei implicați în lupta
împotriva traficului de fiinţe umane. Consiliul Europei ajută de asemenea
guvernele în implementarea Convenției și recomandărilor care iau naștere
din procesul de monitorizare.

Pentru contacte și informații suplimentare
Secretariatul Convenției Consiliului Europei privind Lupta împotriva
Traficului de Fiinţe Umane (GRETA și Comitetul Părților)
Consiliul Europei / Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Franța / France
E-mail: Trafficking@coe.int

www.coe.int/trafficking
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