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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000098/2014 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, 

Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese 
w imieniu grupy PPE 

Przedmiot: Walka z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie  

W najnowszych raportach zwraca się uwagę na niepokojące tendencje dotyczące niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie. Obserwuje się niepokojące tendencje w 
odniesieniu do materiałów internetowych ukazujących niegodziwe traktowanie dzieci w celach 
seksualnych, w tym rosnący popyt na nowe materiały przedstawiające tego rodzaju treści, wzrastający 
poziom przemocy i coraz młodszy wiek ofiar (według Europolu 10 % ofiar stanowią dzieci poniżej 
drugiego roku życia) oraz w odniesieniu do wyszukiwania przez sprawców portali społecznościowych 
cieszących się popularnością wśród dzieci i młodzieży w celu nękania nieletnich w internecie i 
nagabywania dzieci do celów seksualnych. Organy ścigania w całej Europie napotykają trudności w 
uzyskiwaniu dostępu do dowodów cyfrowych, ponieważ osoby wykorzystujące seksualnie dzieci 
stosują coraz bardziej zaawansowane poziomy szyfrowania i umieszczają swoje serwery w prywatnej 
sieci anonimowej, która gwarantuje maksymalny poziom anonimowości. Rozwój technologiczny w 
zaawansowanej technologii informacyjnej wymaga wysokich norm bezpieczeństwa i szyfrowania. 
Cybersprawcy nadużywają takich systemów, aby uniemożliwić organom ścigania dostęp do ich treści 
na podstawie nakazu rewizji. Jest to bardzo niebezpieczne, bo cybersprawcy wykorzystują 
anonimowość i prywatną sieć anonimową do rozszerzania swojej działalności przestępczej. W związku 
z powyższym Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Czy Komisja może przestawić informacje zwrotne na temat skuteczności wdrażania dyrektywy 
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i czy zdaniem 
Komisji dyrektywa ta jest odpowiednia dla realiów internetu?  

2. Czy Komisja zamierza zmienić wyższej wymienioną dyrektywę lub zaproponować nowy tekst 
legislacyjny w celu zharmonizowania warunków legalnej kontroli w internecie i dostępu do 
cyfrowych danych komunikacyjnych, aby położyć kres bezkarności w majestacie prawa, gdyż 
anonimowość i techniki szyfrowania wykorzystywane do działalności przestępczej sprawiają, że 
liczba osób wykorzystujących seksualnie dzieci w internecie jest duża, oraz powstrzymać 
nasilające się zjawisko nękania i nagabywania dzieci do celów seksualnych w internecie? 

3. Czy Komisja mogłaby przedstawić wyniki osiągnięte dzięki światowemu sojuszowi przeciwko 
niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych i wskazać dalsze działania, 
które powinny zostać podjęte w celu zacieśnienia współpracy z podmiotami z branży, takimi jak 
dostawcy usług internetowych, aby zaradzić szeroko rozpowszechnionej przemocy wobec dzieci? 
Czy Komisja jest skłonna rozpocząć odpowiednią kampanię informacyjną, aby umożliwić 
dzieciom zrozumienie zagrożeń związanych z internetem i radzenie sobie z nimi oraz pomóc 
rodzicom i wychowawcom chronić dzieci korzystające z internetu? 

Przedłożone: 17.12.2014 
Przekazane: 19.12.2014 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 26.12.2014 


