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11.12.2017 A8-0368/1 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii 

2015/2129(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyjadruje mimoriadne znepokojenie 

z hrozieb a rizík, ktoré online rozmer 

predstavuje pre deti, najmä pokiaľ ide 

o online nábor detí, ako aj vyhľadávanie 

detí (grooming) a iné formy podnecovania; 

domnieva sa, že preto treba nájsť spôsoby 

na identifikáciu, nahlasovanie 

a vyšetrovanie takýchto nebezpečných 

praktík; poukazuje na to, že je nutné zvýšiť 

úroveň ochrany detí online a zároveň 

zaviesť programy na zvyšovanie 

povedomia a informovanosti 

o nebezpečenstvách, ktoré existujú v online 

prostredí; 

9. vyjadruje mimoriadne znepokojenie 

z hrozieb a rizík, ktoré online rozmer 

predstavuje pre deti, najmä pokiaľ ide 

o online nábor detí, ako aj vyhľadávanie 

detí (grooming) a iné formy podnecovania, 

pretože poskytuje používateľom 

bezprecedentnú anonymitu, keďže takto 

dokážu utajiť svoju skutočnú totožnosť a 

osobné vlastnosti, napríklad vek; 

domnieva sa, že preto treba nájsť spôsoby 

na identifikáciu, nahlasovanie 

a vyšetrovanie takýchto nebezpečných 

praktík; poukazuje na to, že je nutné zvýšiť 

úroveň ochrany detí online a zároveň 

zaviesť programy na zvyšovanie 

povedomia a informovanosti 

o nebezpečenstvách, ktoré existujú v online 

prostredí; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii 

2015/2129(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. žiada Komisiu, aby zvážila 

alternatívny legislatívny rámec s cieľom 

určiť vhodný mechanizmus 

na monitorovanie služieb informačnej 

spoločnosti, napríklad platforiem na 

zdieľanie videí, ktoré v súčasnosti nemajú 

redakčnú zodpovednosť, a lepšie tak 

chránila maloleté osoby pred materiálom 

zobrazujúcim zneužívanie detí a 

phishingom na internete; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii 

2015/2129(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9b. pripomína Komisii, že obmedzenia 

týkajúce sa obsahu na internete by mali 

byť zakotvené v zákone, riadne 

vymedzené, primerané, legitímne a mali 

by sledovať jasný cieľ; domnieva sa preto, 

že akékoľvek opatrenia stanovené 

členskými štátmi na monitorovanie 

služieb, ako sú platformy na zdieľanie 

videí, by mali byť obmedzené na ochranu 

maloletých pred materiálom zobrazujúcim 

sexuálne zneužívanie detí a online 

phishingom; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii 

2015/2129(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. je znepokojený nárastom 

sexuálneho zneužívania detí v rámci živého 

vysielania, ktorého páchatelia sú 

mimoriadne zruční a vynaliezaví vo 

využívaní vyspelých technológií; domnieva 

sa, že všetky členské štáty by sa preto mali 

snažiť vyvíjať inovatívne technické 

aplikácie na zisťovanie a blokovanie 

prístupu k takémuto obsahu, ktoré by 
zároveň obmedzovali platby za služby 

tohto charakteru; 

10. je znepokojený nárastom 

sexuálneho zneužívania detí v rámci živého 

vysielania, ktorého páchatelia sú 

mimoriadne zruční a vynaliezaví vo 

využívaní vyspelých technológií; domnieva 

sa, že všetky členské štáty by preto mali 

stíhať tieto nezákonné činnosti a zároveň 

zablokovať platby za služby tohto 

charakteru; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

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

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii 

2015/2129(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. poukazuje na to, že je potrebné 

riešiť nové formy internetovej trestnej 

činnosti, ako sú napríklad porno z pomsty a 

sexuálne vydieranie, ktoré majú vplyv na 

mnohých mladých ľudí, najmä dievčatá 

v mladistvom veku; vyzýva orgány 

členských štátov na presadzovanie práva a 

justičné orgány, aby prijali konkrétne 

opatrenia na boj proti tejto novej forme 

trestnej činnosti, a vyzýva internetový 

priemysel, horúce linky, mimovládne 

organizácie a všetky príslušné orgány, aby 

pri hľadaní riešení v oblasti boja proti 

týmto trestným činom prevzali svoj podiel 

zodpovednosti a aby zároveň lepšie 

využívali dostupné technológie a rozvíjali 

nové technológie, ktoré uľahčia 

identifikáciu osôb páchajúcich trestné činy 

online; 

11. poukazuje na to, že je potrebné 

riešiť nové formy internetovej trestnej 

činnosti, ako sú napríklad porno z pomsty a 

sexuálne vydieranie, ktoré majú vplyv na 

mnohých mladých ľudí, najmä dievčatá 

v mladistvom veku; vyzýva orgány 

členských štátov na presadzovanie práva a 

justičné orgány, aby prijali konkrétne 

opatrenia na boj proti tejto novej forme 

trestnej činnosti, a vyzýva internetový 

priemysel a všetky príslušné orgány, aby 

prevzali svoj podiel zodpovednosti a 

poskytli riešenia na boj proti týmto 

trestným činom a aby zároveň lepšie 

využívali dostupné technológie a rozvíjali 

nové technológie, ktoré uľahčia 

identifikáciu osôb páchajúcich trestné činy 

online; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

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

Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii 

2015/2129(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

poskytovatelia internetových služieb 

používajú technológie prekladu sieťovej 

adresy vykonávaného centrálne v sieti 

operátora (NAT CGN), ktoré umožňujú, 

aby sa viacerí používatelia delili o jednu 

IP adresu v rovnakom čase, čo ohrozuje 

bezpečnosť online a schopnosť stanoviť 

zodpovednosť; vyzýva členské štáty, aby 

nabádali poskytovateľov internetových 

služieb a prevádzkovateľov siete k prijatiu 

krokov potrebných na obmedzenie počtu 

používateľov IP adresy, postupné 

ukončenie používania technológií CGN 

a uskutočnenie investícií potrebných na 

bezodkladné zavedenie novej generácie 

adries internetových protokolov (verzia 6 – 

IPv6); 

23. vyzýva členské štáty, aby nabádali 

poskytovateľov internetových služieb 

a prevádzkovateľov siete k prijatiu krokov 

potrebných na obmedzenie počtu 

používateľov IP adresy, postupné 

ukončenie používania technológií CGN 

a uskutočnenie investícií potrebných na 

bezodkladné zavedenie novej generácie 

adries internetových protokolov (verzia 6 – 

IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii 

2015/2129(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 

účinné preventívne a intervenčné programy 

vrátane pravidelných programov odbornej 

prípravy pre všetkých úradníkov, 

pedagógov a zainteresované strany, ktoré 

sú v kontakte s deťmi, aby bolo možné 

lepšie posudzovať riziko spáchania 

trestného činu; 

28. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 

účinné preventívne a intervenčné programy 

vrátane pravidelných programov odbornej 

prípravy pre všetkých úradníkov, 

pedagógov, združenia rodičov 

a zainteresované strany, ktoré sú v kontakte 

s deťmi, aby bolo možné lepšie 

posudzovať riziko spáchania trestného 

činu; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu 

detí a proti detskej pornografii 

2015/2129(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. naliehavo vyzýva všetky členské 

štáty, aby vykonali náležité opatrenia, ako 

napríklad zvyšovanie povedomia 

verejnosti, kampane zamerané na 

prevenciu, odborná príprava a osobitné 

vzdelávacie programy pre príslušné 

orgány, rodičov, učiteľov, deti a maloleté 

osoby, a to aj v spolupráci so združeniami 

rodičov, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu pri 

ochrane detí a maloletých osôb, ako aj 

s príslušnými organizáciami občianskej 

spoločnosti, s cieľom propagovať význam 

rodinných hodnôt (napr. vzájomnej 

zodpovednosti, rešpektu a starostlivosti), 

ľudskej dôstojnosti, sebaúcty, nenásilnosti 

a všeobecnejšie práva detí na ochranu pred 

všetkými formami sexuálneho zneužívania 

a sexuálneho vykorisťovania; 

29. naliehavo vyzýva všetky členské 

štáty, aby vykonali náležité opatrenia, ako 

napríklad zvyšovanie povedomia 

verejnosti, kampane zamerané na 

prevenciu, odborná príprava a osobitné 

vzdelávacie programy pre príslušné 

orgány, rodičov, učiteľov, deti a maloleté 

osoby, a to aj v spolupráci so združeniami 

rodičov, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu pri 

ochrane detí a maloletých osôb, ako aj 

s príslušnými organizáciami občianskej 

spoločnosti, s cieľom propagovať 

mediálnu gramotnosť, bezpečnosť na 

internete a význam rodinných hodnôt 

(napr. vzájomnej zodpovednosti, rešpektu 

a starostlivosti), ľudskej dôstojnosti, 

sebaúcty, nenásilnosti a všeobecnejšie 

práva detí na ochranu pred všetkými 

formami sexuálneho zneužívania 

a sexuálneho vykorisťovania; 

Or. en 

 

 


