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11.12.2017 A8-0368/1 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

2015/2129(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. este preocupat în mod deosebit de 

amenințările și riscurile pe care 

dimensiunea online o reprezintă față de 

copii, în special în ceea ce privește 

recrutarea online a copiilor, precum și 

manipularea și acostarea copiilor pe 

internet în scopuri sexuale și alte forme de 

incitare; consideră, prin urmare, că trebuie 

găsite soluții pentru identificarea, 

semnalarea și investigarea unor asemenea 

practici periculoase; subliniază necesitatea 

de a îmbunătăți nivelul de protecție a 

copiilor în mediul online și totodată de a 

iniția programe de sensibilizare și 

informare în legătură cu pericolele 

existente în mediul online; 

9. este preocupat în mod deosebit de 

amenințările și riscurile pe care 

dimensiunea online o reprezintă față de 

copii, în special în ceea ce privește 

recrutarea online a copiilor, precum și 

manipularea și acostarea copiilor pe 

internet în scopuri sexuale și alte forme de 

incitare, deoarece aceasta din urmă 

favorizează anonimitatea fără precedent 

pentru utilizatori, care sunt capabili să-și 

ascundă identitatea și caracteristicile 

personale, cum ar fi vârsta; consideră, 

prin urmare, că trebuie găsite soluții pentru 

identificarea, semnalarea și investigarea 

unor asemenea practici periculoase; 

subliniază necesitatea de a îmbunătăți 

nivelul de protecție a copiilor în mediul 

online și totodată de a iniția programe de 

sensibilizare și informare în legătură cu 

pericolele existente în mediul online; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

2015/2129(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. solicită Comisiei să aibă în vedere 

un cadru legislativ alternativ pentru a 

stabili un mecanism adecvat de 

monitorizare a serviciilor societății 

informaționale, cum ar fi platformele de 

partajare a materialelor video care nu au, 

în prezent, responsabilitate editorială, 

protejând astfel mai bine minorii de 

materiale care conțin abuzuri sexuale 

asupra copiilor și de phishing online; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

2015/2129(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9b. reamintește Comisiei că restricțiile 

cu privire la conținuturile online ar trebui 

să se bazeze pe lege, să fie bine definite, 

proporționale, legitime și să urmărească 

un obiectiv clar; consideră, prin urmare, 

că orice măsuri prevăzute de statele 

membre pentru a monitoriza serviciile de 

tipul platformele de partajare a 

materialelor video ar trebui să fie limitate 

la protejarea minorilor de materiale care 

conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și 

de phishing online;  

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

2015/2129(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. este îngrijorătoare creșterea 

numărului de transmisiuni din mediul 

online, în direct, în care sunt exploatați 

sexual copii, agresorii dovedindu-se foarte 

abili și inovatori în utilizarea progreselor 

tehnologice; consideră că toate statele 

membre trebuie, prin urmare, să depună 

eforturi pentru dezvoltarea de soluții 

tehnice în vederea depistării și blocării 

accesului la aceste materiale, introducând 

totodată restricții la plățile pentru serviciile 

de acest tip; 

10. este îngrijorătoare creșterea 

numărului de transmisiuni din mediul 

online, în direct, în care sunt exploatați 

sexual copii, agresorii dovedindu-se foarte 

abili și inovatori în utilizarea progreselor 

tehnologice; consideră că toate statele 

membre trebuie, prin urmare, să 

urmărească penal astfel de activități 

ilegale, blocând totodată plățile pentru 

serviciile de acest tip; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Amendamentul  5 

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

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

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

2015/2129(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază necesitatea de a aborda 

noi forme de criminalitate, cum ar fi 

pornografia ca act de răzbunare și șantajul 

sexual, care afectează mulți tineri, în 

special adolescentele; invită autoritățile de 

aplicare a legii din state și autoritățile 

judiciare să adopte măsuri concrete de 

combatere a acestei noi forme de 

criminalitate și invită toată industria 

internetului, liniile telefonice de urgență, 

ONG-urile și toate organismele relevante 

să își asume partea lor de responsabilitate 

în furnizarea de soluții pentru combaterea 

acestor infracțiuni, inclusiv o mai bună 

utilizare a tehnologiilor disponibile și 

dezvoltarea unor noi tehnologii care să 

faciliteze identificarea persoanelor care 

comit infracțiuni online; 

11. subliniază necesitatea de a aborda 

noi forme de criminalitate, cum ar fi 

pornografia ca act de răzbunare și șantajul 

sexual, care afectează mulți tineri, în 

special adolescentele; invită autoritățile de 

aplicare a legii din state și autoritățile 

judiciare să adopte măsuri concrete de 

combatere a acestei noi forme de 

criminalitate și invită toată industria 

internetului și toate organismele relevante 

să își asume partea lor de responsabilitate 

și să furnizeze soluții pentru combaterea 

acestor infracțiuni, inclusiv o mai bună 

utilizare a tehnologiilor disponibile și 

dezvoltarea unor noi tehnologii care să 

faciliteze identificarea persoanelor care 

comit infracțiuni online; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Amendamentul  6 

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

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

Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

2015/2129(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. este preocupat de utilizarea 

tehnologiilor de translatare a adresei de 

rețea la scară mare (NAT CGN) de către 

furnizorii de acces la internet, care permit 

partajarea unei singure adrese IP între 

mai mulți utilizatori în același moment, 

compromițând astfel securitatea și 

capacitatea de a stabili responsabilitatea 

online; invită statele membre să încurajeze 

furnizorii de acces la internet și operatorii 

de rețea să ia măsurile necesare pentru 

limitarea numărului de utilizatori pentru 

fiecare adresă IP, să elimine treptat 

utilizarea tehnologiilor CGN și să realizeze 

investițiile necesare pentru adoptarea de 

urgență a următoarei generații de adrese IP 

(versiunea 6 - IPv6); 

23. invită statele membre să încurajeze 

furnizorii de acces la internet și operatorii 

de rețea să ia măsurile necesare pentru 

limitarea numărului de utilizatori pentru 

fiecare adresă IP, să elimine treptat 

utilizarea tehnologiilor CGN și să realizeze 

investițiile necesare pentru adoptarea de 

urgență a următoarei generații de adrese IP 

(versiunea 6 - IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

2015/2129(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. invită statele membre să pună în 

aplicare programe eficace de prevenire și 

intervenție, inclusiv programe de formare 

periodice, pentru toți funcționarii, 

educatorii și părțile implicate care intră în 

contact cu copiii, pentru a evalua mai bine 

riscul de a comite infracțiuni; 

28. invită statele membre să pună în 

aplicare programe eficace de prevenire și 

intervenție, inclusiv programe de formare 

periodice, pentru toți funcționarii, 

educatorii, asociațiile de părinți și părțile 

implicate care intră în contact cu copiii, 

pentru a evalua mai bine riscul de a comite 

infracțiuni; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

2015/2129(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. îndeamnă toate statele membre să 

pună în aplicare măsuri adecvate, cum ar fi 

campanii de sensibilizare, de prevenire, 

programe de formare și de educare adresate 

autorităților, părinților, profesorilor, 

copiilor și minorilor - în colaborare și cu 

asociațiile de părinți active în domeniul 

protecției copiilor și a minorilor, precum și 

cu organizațiile relevante ale societății 

civile - în scopul de a promova importanța 

valorilor familiale (de exemplu 

responsabilitatea, respectul și îngrijirea 

reciproce), demnitatea umană, stima de 

sine, nonviolența și, în general, dreptul 

copiilor de a fi protejați împotriva tuturor 

formelor de abuz sexual și de exploatare 

sexuală; 

29. îndeamnă toate statele membre să 

pună în aplicare măsuri adecvate, cum ar fi 

campanii de sensibilizare, de prevenire, 

programe de formare și de educare adresate 

autorităților, părinților, profesorilor, 

copiilor și minorilor - în colaborare și cu 

asociațiile de părinți active în domeniul 

protecției copiilor și a minorilor, precum și 

cu organizațiile relevante ale societății 

civile - în scopul de a promova 

alfabetizarea mediatică, siguranța online 

și importanța valorilor familiale (de 

exemplu responsabilitatea, respectul și 

îngrijirea reciproce), demnitatea umană, 

stima de sine, nonviolența și, în general, 

dreptul copiilor de a fi protejați împotriva 

tuturor formelor de abuz sexual și de 

exploatare sexuală; 

Or. en 

 

 


