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11.12.2017 A8-0368/1 

Predlog spremembe  1 

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

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji 

2015/2129(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. je zlasti zaskrbljen nad 

nevarnostmi in tveganji, ki jih pomeni 

spletna razsežnost za otroke, še posebno v 

zvezi s spletnim pridobivanjem otrok, pa 

tudi s pridobivanjem otrok za spolne 

namene in drugimi oblikami napeljevanja; 

meni, da je treba zato najti načine za 

prepoznavanje, prijavljanje in preiskovanje 

takih nevarnih praks; poudarja, da je treba 

zvišati raven zaščite otrok na spletu, 

obenem pa uvesti programe ozaveščanja in 

obveščanja o nevarnostih na spletu; 

9. je zlasti zaskrbljen zaradi 

nevarnosti in tveganj, ki jih pomeni 

spletna razsežnost za otroke, še posebno v 

zvezi s spletnim pridobivanjem otrok, pa 

tudi s pridobivanjem otrok za spolne 

namene in drugimi oblikami napeljevanja – 

uporabnikom namreč omogoča nikoli prej 

videno anonimnost, saj lahko prikrijejo 

svojo pravo identiteto in osebne lastnosti, 

kot je starost; meni, da je treba zato najti 

načine za prepoznavanje, prijavljanje in 

preiskovanje takih nevarnih praks; 

poudarja, da je treba zvišati raven zaščite 

otrok na spletu, obenem pa uvesti 

programe ozaveščanja in obveščanja o 

nevarnostih na spletu; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Predlog spremembe  2 

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji 

2015/2129(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. poziva Komisijo, naj preuči 

možnost alternativnega zakonodajnega 

okvira, da bi vzpostavila primeren 

mehanizem za spremljanje storitev 

informacijske družbe, kot so platforme za 

izmenjavo videov, ki zaenkrat nimajo 

uredniške odgovornosti, ter tako bolje 

zaščitila mladoletnike pred gradivom, ki 

prikazuje spolno zlorabo otrok, in 

spletnim zvabljanjem; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Predlog spremembe  3 

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

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji 

2015/2129(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9b. spominja Komisijo, da bi morale 

biti omejitve spletne vsebine pravno 

utemeljene, dobro opredeljene, 

sorazmerne in legitimne ter imeti jasen 

namen; zato meni, da bi morali biti vsi 

ukrepi, s katerimi države članice 

nadzorujejo izvajanje storitev, kot so 

platforme za izmenjavo videov, omejeni 

na zaščito mladoletnikov pred gradivom, 

ki prikazuje spolno zlorabo otrok, in 

spletnim zvabljanjem; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Predlog spremembe  4 

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

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji 

2015/2129(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je zaskrbljen zaradi povečanja 

števila prenosov spolne zlorabe otrok v 

živo prek spleta, katerih storilci so visoko 

usposobljeni in inovativni, ko gre za 

uporabo napredne tehnologije; meni, da si 

morajo zato vse države članice prizadevati, 

da bi razvile inovativne tehnične 

aplikacije za zaznavanje takih vsebin in 

preprečevanje dostopa do njih, obenem pa 

uvesti omejitve za plačevanje tovrstnih 

storitev; 

10. je zaskrbljen zaradi povečanja 

števila prenosov spolne zlorabe otrok v 

živo prek spleta, katerih storilci so visoko 

usposobljeni in inovativni, ko gre za 

uporabo napredne tehnologije; meni, da bi 

morale zato vse države članice preganjati 

take nezakonite dejavnosti, obenem pa 

onemogočiti plačevanje tovrstnih storitev; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Predlog spremembe  5 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji 

2015/2129(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja potrebo po obravnavi 

novih oblik kaznivih dejanj na spletu, kot 

sta maščevalna pornografija in spolno 

izsiljevanje, ki prizadenejo veliko mladih, 

zlasti najstnic; poziva organe kazenskega 

pregona in sodstva držav članic, naj 

sprejmejo konkretne ukrepe za boj proti tej 

novi obliki kriminalitete, ter internetni 

sektor, klicne centre, nevladne 

organizacije in vse organe, ki jih zadeva to 

področje, naj prevzamejo skupno 

odgovornost pri iskanju rešitev za boj proti 

tovrstni kriminaliteti, vključno z boljšo 

uporabo razpoložljivih tehnologij in 

razvojem novih tehnologij, ki bi omogočile 

lažjo identifikacijo storilcev kaznivih 

dejanj na spletu; 

11. poudarja potrebo po obravnavi 

novih oblik kaznivih dejanj na spletu, kot 

sta maščevalna pornografija in spolno 

izsiljevanje, ki prizadenejo veliko mladih, 

zlasti najstnic; poziva organe kazenskega 

pregona in sodstva držav članic, naj 

sprejmejo konkretne ukrepe za boj proti tej 

novi obliki kriminalitete, ter internetni 

sektor in vse organe, ki jih zadeva to 

področje, naj prevzamejo skupno 

odgovornost in poiščejo rešitve za boj proti 

tovrstni kriminaliteti, vključno z boljšo 

uporabo razpoložljivih tehnologij in 

razvojem novih tehnologij, ki bi omogočile 

lažjo identifikacijo storilcev kaznivih 

dejanj na spletu; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Predlog spremembe  6 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Merja 

Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji 

2015/2129(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža zaskrbljenost zaradi rabe 

tehnologije Carrier-Grade Network 

Address Translation (NAT CGN) s strani 

ponudnikov internetnih storitev, na 

podlagi katere lahko več uporabnikov 

istočasno uporablja isti IP-naslov, saj to 

ogroža spletno varnost in onemogoča 

ugotavljanje odgovornosti; poziva države 

članice, naj spodbujajo ponudnike 

internetnih storitev in omrežne operaterje, 

da sprejmejo potrebne ukrepe za omejitev 

števila uporabnikov na posamezen naslov 

IP, postopno odpravijo uporabo tehnologije 

CGN in izvedejo potrebne naložbe za 

nujno uvedbo nove generacije naslovov 

internetnega protokola različice 6 (IPv6); 

23. poziva države članice, naj 

spodbujajo ponudnike internetnih storitev 

in omrežne operaterje, da sprejmejo 

potrebne ukrepe za omejitev števila 

uporabnikov na posamezen naslov IP, 

postopno odpravijo uporabo tehnologije 

CGN in izvedejo potrebne naložbe za 

nujno uvedbo nove generacije naslovov 

internetnega protokola različice 6 (IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Predlog spremembe  7 

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

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji 

2015/2129(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. poziva države članice, naj uvedejo 

učinkovite preventivne in intervencijske 

programe, vključno s programi rednega 

usposabljanja za vse uradnike, pedagoge in 

deležnike, ki so v stiku z otroki, da bi bolje 

ocenili tveganje storitve kaznivih dejanj; 

28. poziva države članice, naj uvedejo 

učinkovite preventivne in intervencijske 

programe, vključno s programi rednega 

usposabljanja za vse uradnike, pedagoge, 

združenja staršev in deležnike, ki so v 

stiku z otroki, da bi bolje ocenili tveganje 

storitve kaznivih dejanj; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Predlog spremembe  8 

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

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 

pornografiji 

2015/2129(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. poziva vse države članice, naj 

izvajajo ustrezne ukrepe, kot so 

ozaveščanje javnosti, kampanje 

preprečevanja, usposabljanje in namenski 

izobraževalni programi za organe, starše, 

učitelje, otroke in mladoletnike, tudi v 

sodelovanju z združenji staršev, ki se 

dejavno ukvarjajo z zaščito otrok in 

mladoletnikov, in z ustreznimi 

organizacijami civilne družbe, da bi 

poudarjali pomembnost družinskih vrednot 

(npr. vzajemne odgovornosti, spoštovanja 

in skrbi), človekovega dostojanstva, 

samozavesti, nenasilja in na splošno 

pravice otrok, da so zaščiteni pred vsemi 

oblikami spolne zlorabe in spolnega 

izkoriščanja; 

29. poziva vse države članice, naj 

izvajajo ustrezne ukrepe, kot so 

ozaveščanje javnosti, kampanje 

preprečevanja, usposabljanje in namenski 

izobraževalni programi za organe, starše, 

učitelje, otroke in mladoletnike, tudi v 

sodelovanju z združenji staršev, ki se 

dejavno ukvarjajo z zaščito otrok in 

mladoletnikov, in z ustreznimi 

organizacijami civilne družbe, da bi 

spodbudili medijsko pismenost, povečali 

spletno varnost ter poudarili pomembnost 

družinskih vrednot (npr. vzajemne 

odgovornosti, spoštovanja in skrbi), 

človekovega dostojanstva, samozavesti, 

nenasilja in na splošno pravice otrok, da so 

zaščiteni pred vsemi oblikami spolne 

zlorabe in spolnega izkoriščanja; 

Or. en 

 

 

 


