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11.12.2017 A8-0368/1 

Alteração  1 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicação da diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e 

a pornografia infantil 

2015/2129(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Manifesta particular preocupação 

com as ameaças e os riscos que a Internet 

representa para as crianças, nomeadamente 

no que se refere ao recrutamento de 

crianças em linha, bem como ao 

aliciamento e outras formas de 

incitamento; considera, por conseguinte, 

que devem ser encontradas formas de 

identificar, comunicar e investigar tais 

práticas perigosas; realça a necessidade de 

aumentar o nível de proteção das crianças 

na Internet, assegurando, ao mesmo tempo, 

o lançamento de programas de 

sensibilização e informação sobre os 

perigos existentes em linha; 

9. Manifesta particular preocupação 

com as ameaças e os riscos que a Internet 

representa para as crianças, nomeadamente 

no que se refere ao recrutamento de 

crianças em linha, bem como ao 

aliciamento e outras formas de 

incitamento, dado que a Internet confere 

aos utilizadores um anonimato sem 

precedentes e, portanto, uma 

oportunidade para esconderem a sua 

verdadeira identidade e as suas 

características pessoais, como, por 

exemplo, a idade; considera, por 

conseguinte, que devem ser encontradas 

formas de identificar, comunicar e 

investigar tais práticas perigosas; realça a 

necessidade de aumentar o nível de 

proteção das crianças na Internet, 

assegurando, ao mesmo tempo, o 

lançamento de programas de sensibilização 

e informação sobre os perigos existentes 

em linha; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Alteração  2 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicação da diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e 

a pornografia infantil 

2015/2129(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Solicita à Comissão que analise 

um quadro legislativo alternativo a fim de 

criar um mecanismo adequado para 

monitorizar os serviços da sociedade da 

informação, tais como as plataformas de 

partilha de vídeos, que atualmente 

carecem de responsabilidade editorial e, 

desta forma, melhor proteger os menores 

de material relativo ao abuso sexual de 

crianças e de atividades de phishing na 

Internet; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Alteração  3 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicação da diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e 

a pornografia infantil 

2015/2129(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-B. Relembra à Comissão que as 

restrições aos conteúdos em linha devem 

ser fundamentadas pela lei, bem 

definidas, proporcionadas, legítimas e ter 

um objetivo claro; considera, por 

conseguinte, que quaisquer medidas 

adotadas pelos Estados-Membros para 

monitorizar serviços como as plataformas 

de partilha de vídeos devem limitar-se a 

proteger os menores de material relativo 

ao abuso sexual de crianças e de 

atividades de phishing na Internet; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Alteração  4 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicação da diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e 

a pornografia infantil 

2015/2129(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Manifesta preocupação com o 

aumento da transmissão em direto de 

conteúdos de abuso sexual de crianças, 

cujos autores são muito hábeis e 

inovadores na utilização de tecnologias 

avançadas; considera que todos os Estados-

Membros devem, por conseguinte, 

procurar desenvolver aplicações técnicas 

inovadoras para detetar e bloquear o 

acesso a esse tipo de conteúdos e, 

simultaneamente, colocar restrições ao 

pagamento de tais serviços; 

10. Manifesta preocupação com o 

aumento da transmissão em direto de 

conteúdos de abuso sexual de crianças, 

cujos autores são muito hábeis e 

inovadores na utilização de tecnologias 

avançadas; considera que todos os Estados-

Membros devem, por conseguinte, intentar 

ações penais contra essas atividades 

ilegais e, simultaneamente, bloquear o 

pagamento de tais serviços; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Alteração  5 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicação da diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e 

a pornografia infantil 

2015/2129(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Sublinha a necessidade de combater 

as novas formas de criminalidade em linha, 

tais como a vingança pornográfica e a 

extorsão sexual, que afetam muitos jovens, 

em especial raparigas adolescentes; insta as 

autoridades policiais e judiciais dos 

Estados-Membros a adotarem medidas 

concretas para combater esta nova forma 

de criminalidade e exorta a indústria da 

Internet, as linhas de apoio, as ONG e 

todos os organismos relevantes a 

assumirem a sua parte de responsabilidade 

na procura de soluções para fazer face a 

estes crimes, incluindo uma melhor 

utilização das tecnologias disponíveis e o 

desenvolvimento de novas tecnologias para 

facilitar a identificação das pessoas que 

cometam crimes em linha; 

11. Sublinha a necessidade de combater 

as novas formas de criminalidade em linha, 

tais como a vingança pornográfica e a 

extorsão sexual, que afetam muitos jovens, 

em especial raparigas adolescentes; insta as 

autoridades policiais e judiciais dos 

Estados-Membros a adotarem medidas 

concretas para combater esta nova forma 

de criminalidade e exorta a indústria da 

Internet e todos os organismos relevantes a 

assumirem a sua parte de responsabilidade 

e a encontrarem soluções para lutar 

contra estes crimes, incluindo uma melhor 

utilização das tecnologias disponíveis e o 

desenvolvimento de novas tecnologias para 

facilitar a identificação das pessoas que 

cometam crimes em linha; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Alteração  6 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja 

Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicação da diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e 

a pornografia infantil 

2015/2129(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Manifesta a sua preocupação com 

a utilização, pelos fornecedores de 

serviços Internet, de tecnologias de 

tradução de endereços de rede de alta 

qualidade (NAT CGN) que permitem que 

vários utilizadores partilhem um único 

endereço IP ao mesmo tempo, 

comprometendo assim a segurança em 

linha e a capacidade para determinar 

responsabilidades; insta os Estados-

Membros a incentivarem os fornecedores 

de serviços Internet e os operadores de rede 

a tomarem as medidas necessárias para 

limitar o número de utilizadores por 

endereço IP, eliminar progressivamente a 

utilização de tecnologias CGN e fazer os 

investimentos necessários para adotar 

urgentemente a próxima geração de 

endereços de protocolo Internet (IPv6); 

23. Insta os Estados-Membros a 

incentivarem os fornecedores de serviços 

Internet e os operadores de rede a tomarem 

as medidas necessárias para limitar o 

número de utilizadores por endereço IP, 

eliminar progressivamente a utilização de 

tecnologias CGN e fazer os investimentos 

necessários para adotar urgentemente a 

próxima geração de endereços de protocolo 

Internet (IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Alteração  7 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicação da diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e 

a pornografia infantil 

2015/2129(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Solicita aos Estados-Membros que 

criem programas eficazes de prevenção e 

intervenção, incluindo programas de 

formação regular, para todos os 

funcionários, educadores e outras partes 

interessadas que estejam em contacto com 

crianças, a fim de melhor avaliar o risco da 

prática de crimes; 

28. Solicita aos Estados-Membros que 

criem programas eficazes de prevenção e 

intervenção, incluindo programas de 

formação regular, para todos os 

funcionários, educadores, associações de 

pais e outras partes interessadas que 

estejam em contacto com crianças, a fim de 

melhor avaliar o risco da prática de crimes; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Alteração  8 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Aplicação da diretiva relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e 

a pornografia infantil 

2015/2129(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Insta todos os Estados-Membros a 

aplicarem medidas adequadas, como a 

sensibilização da opinião pública, 

campanhas de prevenção, a formação e a 

criação de programas educativos para as 

autoridades, os pais, os docentes, as 

crianças e os menores – também em 

cooperação com as associações de pais 

com um papel ativo no domínio da 

proteção de crianças e menores, bem como 

com as organizações pertinentes da 

sociedade civil – a fim de promover a 

importância dos valores da família (por 

exemplo, a responsabilidade mútua, o 

respeito e a prestação de cuidados), da 

dignidade humana, da autoestima, da não 

violência e, de um modo geral, do direito 

da criança à proteção contra todas as 

formas de abuso sexual e de exploração 

sexual; 

29. Insta todos os Estados-Membros a 

aplicarem medidas adequadas, como a 

sensibilização da opinião pública, 

campanhas de prevenção, a formação e a 

criação de programas educativos para as 

autoridades, os pais, os docentes, as 

crianças e os menores – também em 

cooperação com as associações de pais 

com um papel ativo no domínio da 

proteção de crianças e menores, bem como 

com as organizações pertinentes da 

sociedade civil – a fim de promover a 

literacia mediática, a segurança em linha 

e a importância dos valores da família (por 

exemplo, a responsabilidade mútua, o 

respeito e a prestação de cuidados), da 

dignidade humana, da autoestima, da não 

violência e, de um modo geral, do direito 

da criança à proteção contra todas as 

formas de abuso sexual e de exploração 

sexual; 

Or. en 

 

 


