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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί με την παρούσα πρόταση οδηγίας να σημειώσει πρόοδο 
στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
καθώς της απεικόνισης σεξουαλικών πράξεων με πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

2. Η πρόταση θεωρεί ως δεδομένο ότι οι αξιόποινες πράξεις στον τομέα αυτό θα αυξηθούν, 
ότι η ανάπτυξη σύγχρονων μέσων επικοινωνίας θα επιτείνει το πρόβλημα αυτό και ότι οι 
νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών δεν είναι ούτε αρκετά αυστηρές ούτε αρκετά 
συνεκτικές.

3. Η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις για τον ορισμό των αξιόποινων πράξεων και των 
ποινών οι οποίες πρόκειται να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

4. Όμως, υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για το αν η πρόταση θα επιτύχει το σκοπό της:

α) το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μέσων που απεικονίζουν σεξουαλικές πράξεις με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να απομακρύνεται το ταχύτερο δυνατόν. 
Από την εισαγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη συστημάτων φραγής της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο προκύπτει ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να τα παρακάμψουν. Τα 
συστήματα φραγής δεν αποτελούν αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση των 
απεικονίσεων αυτών, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένη, 
δεν είναι ακριβή και μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν. Τα συστήματα φραγής δεν 
έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του περιεχομένου αλλά μόνο τη σχετική τους 
μη διαθεσιμότητα, πράγμα που δεν θέτει τέρμα στον παράνομο χαρακτήρα της 
πρόσβασης.

β) Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται 
σε αυτά διαθέτουν λειτουργικά διεθνικά δίκτυα τα οποία εξασφαλίζουν κατά κανόνα 
την ταχεία διαγραφή του περιεχομένου. Από πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με 
σκανδιναβικούς καταλόγους φραγής προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων 
διακομιστών βρίσκονται στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. 
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πάροχοι τέτοιου περιεχομένου 
μεταναστεύουν σε χώρες στις οποίες η διαγραφή είναι αδύνατη ή πραγματοποιείται με 
χρονοβόρες διαδικασίες.

γ) Η ενεργοποίηση τεχνικής φραγής καθιστά δυνατή τη σε μεγάλη κλίμακα 
παρακολούθηση των ροών επικοινωνίας και αυξάνει τη σχετική επιθυμία όσον αφορά 
άλλο απαγορευμένο ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Άπαξ και καθιερωθεί το μέσο της 
φραγής στο διαδίκτυο δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για την καταπολέμηση της 
απεικόνισης σεξουαλικών πράξεων με πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών στο 
διαδίκτυο. Τα συστήματα φραγής συνιστούν μια βασική απομάκρυνση από την αρχή 
της ουδετερότητας του δικτύου.

δ) Απαιτείται μια πολυδιάστατη στρατηγική που θα ενισχύσει και θα βελτιώσει τη 
συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών, των επιχειρήσεων του διαδικτύου, των 
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υφισταμένων οργάνων υποβολής καταγγελιών για το διαδίκτυο και του δικτύου 
παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών INHOPE.

ε) Οι μηχανισμοί παρεμπόδισης της πρόσβασης υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην 
ελευθερία της ενημέρωσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή η αρχή «διαγραφή αντί φραγής», δεδομένου ότι και αυτό θα 
απαιτήσει την εγκατάσταση μιας υποδομής φραγής. Εκτιμάται ότι με τη φραγή θα 
αποτρέπονται μόνο οι ευκαιριακοί παραβάτες, πράγμα που δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει μια τόσο δραστική παρέμβαση στην ελευθερία της ενημέρωσης.

στ) Η καταπολέμηση της απεικόνισης σεξουαλικών πράξεων με πρόσωπα ηλικίας κάτω 
των 18 ετών δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους διακομιστές στο διαδίκτυο. 
Απαιτείται μία προσέγγιση η οποία θα απαγορεύει επίσης την ανταλλαγή του 
περιεχομένου αυτού μέσω του διακομιστή FTP, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των 
δικτύων «Peer-to-Peer» και της κινητής τηλεφωνίας.

ζ) Η ανάγκη προστασίας των παιδιών και των νέων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σεξουαλικής ωρίμανσής τους πρέπει να εκτιμάται με διαφοροποιημένο τρόπο, ιδίως 
όσον αφορά το ποινικό δίκαιο για τα σεξουαλικά αδικήματα. Χωρίς τη διαφοροποίηση 
αυτή, τα ποινικά αδικήματα σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση θα διευρύνοντο 
σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σειρά κρατών μελών της ΕΕ.

η) Απαιτείται μια συνολική στρατηγική σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης των νέων. Προς το σκοπό αυτό θα ήταν επιθυμητό να 
αναλάβει η Επιτροπή, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, την πρωτοβουλία για τη 
σύναψη διεθνώς δεσμευτικών συμφωνιών.

5. Για τους ανωτέρω λόγους, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσον οι στόχοι 
που τίθενται στην πρόταση οδηγίας μπορούν να επιτευχθούν με τα προτεινόμενα μέτρα.

Τα κυριότερα σημεία της πρότασης της εισηγήτριας είναι κατά συνέπεια τα εξής:

 Απόρριψη ειδικών διατάξεων για την εγκαθίδρυση μηχανισμών φραγής στο 
διαδίκτυο και πανευρωπαϊκή προσπάθεια για τη διαγραφή παράνομου περιεχομένου 
σύμφωνα με την οδηγία.

 Απόρριψη ενός πανευρωπαϊκού ορισμού των εννοιών «παιδί» και «παιδική 
πορνογραφία».

 Απόρριψη της θέσπισης ποινικής ευθύνης για νομικά πρόσωπα.
 Απόρριψη της υποχρέωσης αναφοράς σε περίπτωση υπονοιών για τη διάπραξη 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή σεξουαλικής κακοποίησης.
 Απόρριψη συγκεκριμένων ποινών για τα οριζόμενα αδικήματα.
 Ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων και της πρόληψης τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 

και σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ.
 Ενίσχυση και σύγχρονη οργάνωση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαγραφή του 

περιεχομένου, τη δίωξη των αξιόποινων πράξεων, την προστασία των θυμάτων και 
την πρόληψη.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας, με την οποία καταργείται η 
απόφαση - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης προσώπων κάτω των 18 
ετών και παρουσίασης σεξουαλικών 
πράξεων με τα πρόσωπα αυτά, και με την 
οποία καταργείται η απόφαση - πλαίσιο 
2004/68/ΔΕΥ

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, 
συμπεριλαμβανόμενης και της παιδικής 
πορνογραφίας, συνιστούν σοβαρές 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων 
του παιδιού σε προστασία και φροντίδα, 
αναγκαία για την ευημερία του, όπως 
ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση προσώπων 
κάτω των 18 ετών συμπεριλαμβανόμενης 
και της παρουσίασης σεξουαλικών 
πράξεων με τα πρόσωπα αυτά, συνιστούν 
σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων 
του παιδιού σε προστασία και φροντίδα, 
αναγκαία για την ευημερία του, όπως 
ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 3
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Πρέπει στο πλαίσιο αυτό να ληφθεί 
υπόψη η σημασία της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 
1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
ιδιαίτερα τα άρθρα 19 και 34 καθώς και
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής της 
Σύμβασης, της 25ης Μαΐου, σχετικά με 
την πώληση παιδιών, την παιδική 
πορνεία και την παιδική πορνογραφία.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) Πρέπει στο πλαίσιο αυτό να ληφθεί 
υπόψη η σημασία του άρθρου 16 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνει 
το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα .

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Πρέπει στο πλαίσιο αυτό να ληφθεί 
υπόψη η σημασία των άρθρων 7, 8, 11 
και 24 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στο 
σεβασμό ιδιωτικής και οικογενειακής
ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης, καθώς και τα 
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δικαιώματα του παιδιού.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Πρέπει στο πλαίσιο αυτό να ληφθεί 
υπόψη η σημασία των άρθρων 8 και 10 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, που κατοχυρώνουν το 
δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής και την ελευθερία 
της έκφρασης.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η παιδική πορνογραφία, που 
συνίσταται σε απεικόνιση σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιού, και άλλες
ιδιαζόντως σοβαρές μορφές σεξουαλικής 
κακοποίησης και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών, αυξάνονται και 
εξαπλώνονται με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και του Διαδικτύου.

(2) Η απεικόνιση σεξουαλικών πράξεων 
με πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών
και άλλες μορφές σεξουαλικής 
κακοποίησης και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης ατόμων ηλικίας κάτω των 
18 ετών, αυξάνονται και εξαπλώνονται με 
τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του 
Διαδικτύου.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 

(3) Η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
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της παιδικής πορνογραφίας προβλέπει την 
προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών προκειμένου να αναχθούν σε 
ποινικά αδικήματα οι σοβαρότερες μορφές 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, να 
διευρυνθεί η δικαιοδοσία των εθνικών 
δικαστηρίων, και να παρασχεθεί ένα 
ελάχιστο επίπεδο συνδρομής για τα 
θύματα. Η απόφαση-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με 
το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές 
διαδικασίες καθορίζει σειρά δικαιωμάτων 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, 
μεταξύ των οποίων το δικαίωμα 
προστασίας και αποζημίωσης. Εξάλλου, ο 
συντονισμός της δίωξης υποθέσεων 
σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής 
πορνογραφίας διευκολύνονται με τη 
θέσπιση της απόφασης-πλαίσιο 
2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την 
πρόληψη και τον διακανονισμό 
συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές 
υποθέσεις.

της παιδικής πορνογραφίας προβλέπει την 
προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών προκειμένου να αναχθούν σε 
ποινικά αδικήματα οι σοβαρότερες μορφές 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης προσώπων 
κάτω των 18 ετών, να διευρυνθεί η 
δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων, και 
να παρασχεθεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
συνδρομής για τα θύματα. Η απόφαση-
πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε 
ποινικές διαδικασίες καθορίζει σειρά 
δικαιωμάτων των θυμάτων σε ποινικές 
διαδικασίες, μεταξύ των οποίων το 
δικαίωμα προστασίας και αποζημίωσης. 
Εξάλλου, ο συντονισμός της δίωξης 
υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης, 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης προσώπων 
κάτω των 18 ετών και παρουσίασης 
σεξουαλικών πράξεων με πρόσωπα κάτω 
των 18 ετών διευκολύνονται με τη θέσπιση 
της απόφασης-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σοβαρά ποινικά αδικήματα όπως η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η
παιδική πορνογραφία απαιτούν 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα 
καλύπτει τη δίωξη των δραστών, την 
προστασία των θυμάτων παιδικής ηλικίας, 
και την πρόληψη του φαινομένου. Όλα τα 
μέτρα για την πάταξη αυτών των 
αδικημάτων πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον των
παιδιών σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση των 

(5) Σοβαρά ποινικά αδικήματα όπως η 
σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική
εκμετάλλευση προσώπων κάτω των 18 
ετών και η παρουσίαση σεξουαλικών 
πράξεων με πρόσωπα κάτω των 18 ετών
απαιτούν ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
θα καλύπτει τη δίωξη των δραστών, την 
προστασία των θυμάτων κάτω των 18 
ετών, και την πρόληψη του φαινομένου. 
Όλα τα μέτρα για την πάταξη αυτών των 
αδικημάτων πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
με γνώμονα το ύψιστο συμφέρον των
θυμάτων κάτω των 18 ετών σύμφωνα με 
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Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού. Η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ 
θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέα 
νομοθετική πράξη που θα παρέχει αυτό το 
ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο προς 
επίτευξη του σκοπού αυτού.

τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού. Η απόφαση-πλαίσιο 
2004/68/ΔΕΥ θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από νέα νομοθετική πράξη που θα παρέχει 
αυτό το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο 
προς επίτευξη του σκοπού αυτού.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Σοβαρές μορφές σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών
θα πρέπει να υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται ειδικότερα διάφορες 
μορφές σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης που διευκολύνονται με τη
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και επικοινωνιών. Θα πρέπει επίσης να 
διευκρινιστεί ο ορισμός της παιδικής 
πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον 
ορισμό που περιλαμβάνεται σε διεθνείς 
πράξεις.

(6) Σοβαρές μορφές σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης
προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών 
καθώς και η απεικόνιση αυτών των 
πράξεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, θα πρέπει να υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές και αναλογικές 
κυρώσεις. Η προσέγγιση που 
ακολουθείται από τα κράτη μέλη σε 
σχέση με διάφορες μορφές σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις προόδους της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών και στο ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν ενδεχομένως οι 
αγορές αυτές για την παραγωγή και 
διάδοση τέτοιου υλικού.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Για να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά η σεξουαλική 
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κακοποίηση και η σεξουαλική 
εκμετάλλευση  προσώπων κάτω των 18 
ετών καθώς και η παρουσίαση 
σεξουαλικών πράξεων με αυτά τα 
πρόσωπα, χρειάζεται συνολική 
προσέγγιση, η οποία παράλληλα με την 
τιμωρία των δραστών θα προβλέπει και 
μια ολοκληρωμένη προστασία των 
θυμάτων και αποδοτικό έργο πρόληψης 
στα κράτη μέλη. Η πρόληψη πρέπει να 
υλοποιείται με τρόπο απτό και διαρκή 
πρωτίστως με την εκπαίδευση στο 
χειρισμό των νέων μέσων επικοινωνίας, 
όπως π.χ. του Διαδικτύου. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τις 
πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά 
τις συναινετικές σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να 
συμμετέχουν παιδιά και οι οποίες μπορούν 
να θεωρηθούν ως η φυσιολογική 
ανακάλυψη της σεξουαλικότητας στο 
πλαίσιο της ανθρώπινης ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
πολιτιστικές και νομικές παραδόσεις και 
νέες μορφές σύναψης και συντήρησης 
σχέσεων μεταξύ παιδιών και εφήβων, 
μεταξύ άλλων και με χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών.

(7) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τις 
πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά 
τις συναινετικές σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να
συμμετέχουν πρόσωπα παρόμοιας 
ηλικίας, το ένα εκ των οποίων είναι  κάτω 
των 18 ετών και οι οποίες μπορούν να 
θεωρηθούν ως η φυσιολογική ανακάλυψη 
της σεξουαλικότητας στο πλαίσιο της 
ανθρώπινης ανάπτυξης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές πολιτιστικές και
νομικές παραδόσεις και νέες μορφές 
σύναψης και συντήρησης σχέσεων μεταξύ 
νέων ανθρώπων, μεταξύ άλλων και με 
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και επικοινωνιών.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(7a) Συγχρόνως επισημαίνεται ότι οι 
διαφορές στις πολιτιστικές και νομικές 
παραδόσεις δεν επιτρέπεται να 
δικαιολογούν τη σεξουαλική παρενόχληση 
προσώπων κάτω των 18 ετών και την 
παρουσίαση σεξουαλικών πράξεων με τα 
πρόσωπα αυτά.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών 
λογαριασμών και άλλες οικονομικής 
φύσεως έρευνες.

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 
η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας, μέσω της 
ενεργοποίησης συστημάτων ταχείας 
ειδοποίησης. Οι εν λόγω έρευνες πρέπει, 
πριν τεθούν σε εφαρμογή, να έχουν τύχει 
εξουσιοδότησης από την αρμόδια 
δικαστική αρχή στο προκείμενο κράτος 
μέλος και να διεξάγονται υπό τον έλεγχο
της εν λόγω αρχής.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας 
πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι δράστες σεξουαλικής 
κακοποίησης ή σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών προερχόμενοι από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση διώκονται ακόμα 
και αν διαπράττουν τα αδικήματα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και 
μέσω του λεγόμενου σεξουαλικού 
τουρισμού.

(9) Οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας 
πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι δράστες σεξουαλικής 
κακοποίησης ή σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης προσώπων κάτω των 18 
ετών προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση διώκονται ακόμα και αν 
διαπράττουν τα αδικήματα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και 
μέσω του λεγόμενου σεξουαλικού 
τουρισμού.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων παιδικής ηλικίας πρέπει να 
θεσπιστούν προς το ύψιστο συμφέρον 
τους, λαμβάνοντας υπόψη αξιολόγηση των 
αναγκών τους. Τα θύματα παιδικής 
ηλικίας θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας, 
μεταξύ άλλων και σε δωρεάν παροχή 
νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης 
καθώς και μέτρα για τη διευθέτηση 
σύγκρουσης συμφερόντων σε περίπτωση 
που η κακοποίηση συμβαίνει εντός της 
οικογένειας. Επί πλέον, τα θύματα
παιδικής ηλικίας πρέπει να 
προστατεύονται από κυρώσεις που 
επιβάλλονται, για παράδειγμα, από την 
εθνική νομοθεσία για τη μετανάστευση ή 
την πορνεία, εφόσον ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με την υπόθεσή 
τους. Εξάλλου, η συμμετοχή των θυμάτων
παιδικής ηλικίας σε ποινικές διαδικασίες 
δεν πρέπει να προκαλεί πρόσθετα 
τραύματα ως συνέπεια των συνεντεύξεων 
ή της οπτικής επαφής με τους δράστες.

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων ηλικίας κάτω των 18 ετών
πρέπει να θεσπιστούν προς το ύψιστο 
συμφέρον τους, λαμβάνοντας υπόψη 
αξιολόγηση των αναγκών τους. Τα θύματα
αυτά θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας, 
μεταξύ άλλων και σε δωρεάν παροχή 
νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης 
καθώς και μέτρα για τη διευθέτηση 
σύγκρουσης συμφερόντων σε περίπτωση 
που η κακοποίηση συμβαίνει εντός της 
οικογένειας. Επί πλέον, τα θύματα ηλικίας
κάτω των 18 ετών πρέπει να
προστατεύονται από κυρώσεις που 
επιβάλλονται, για παράδειγμα, από την 
εθνική νομοθεσία για τη μετανάστευση ή 
την πορνεία, εφόσον ενημερώνουν τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με την υπόθεσή 
τους. Εξάλλου, η συμμετοχή των θυμάτων 
ηλικίας κάτω των 18 ετών σε ποινικές 
διαδικασίες δεν πρέπει να προκαλεί 
πρόσθετα τραύματα ως συνέπεια των 
συνεντεύξεων ή της οπτικής επαφής με 
τους δράστες.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της υποτροπής οι δράστες 
θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας του δράστη και των 
πιθανών κινδύνων επανάληψης 
σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος
παιδιών, και θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικά
προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης επί 
εθελοντικής βάσης.

(11) Για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της υποτροπής οι δράστες 
θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας του δράστη και των 
πιθανών κινδύνων επανάληψης 
σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος
προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος των 
δραστών πρέπει να περιλαμβάνει σχετική 
διαταγή και να λαμβάνει υπόψη τα 
δικαιώματα του δράστη σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών. Επιπλέον οι 
δράστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
προγράμματα παρακολούθησης ή
περίθαλψης επί εθελοντικής βάσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα δραστηριοτήτων 
οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα δραστηριοτήτων 
οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ, τηρουμένων των 
ισχυουσών διατάξεων σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων. Προϋπόθεση 
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για αυτό αποτελεί η διεξαγωγή μίας 
διαδικασίας σύμφωνα με την αρχή του 
κράτους δικαίου κατ' εφαρμογή του 
ισχύοντος στα κράτη μέλη δικαίου.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού 
κακοποίησης παιδιών καθιστώντας 
δυσκολότερη την τηλεφόρτωση από τους
δράστες τέτοιου είδους περιεχομένου σε 
ιστότοπους προσβάσιμους από το κοινό. 
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία δράση 
ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην 
πηγή και να συλληφθούν εκείνοι που είναι 
ένοχοι παραγωγής, διανομής ή 
τηλεφόρτωσης εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει 
να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην 
πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης 
αποδεικνύεται δυσχερής στις περιπτώσεις 
που το αρχικό υλικό δεν εντοπίζεται εντός 
της ΕΕ, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί φραγής της πρόσβασης από 
το έδαφος της Ένωσης σε σελίδες του 
Διαδικτύου που έχουν χαρακτηριστεί ως 
περιέχουσες ή διαδίδουσες 

(13) Η παρουσίαση σεξουαλικών πράξεων 
με πρόσωπα κάτω των 18 ετών αποτελεί 
ειδική μορφή περιεχομένου, του οποίου η 
παραγωγή, διάδοση, αναπαραγωγή ή 
προμήθεια δεν προστατεύεται με την 
επίκληση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Η έννοια της "παρουσίασης σεξουαλικών 
πράξεων" έχει σκοπό να διευρυνθεί η 
έννοια της κακοποίησης σε όλες τις 
σεξουαλικές πράξεις με πρόσωπα κάτω 
των 18 ετών, ακόμη κι αν τα τελευταία 
αναγκάζονται να τελέσουν τις πράξεις 
στον ίδιο τους τον εαυτό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να
αφαιρείται το περιεχόμενο στην πηγή το 
ταχύτερο δυνατόν και να συλλαμβάνονται
εκείνοι που είναι ένοχοι παραγωγής, 
διανομής ή τηλεφόρτωσης τέτοιων 
περιεχομένων και στη συνέχεια να 
παραπέμπονται σε δίκαιη δίκη. Η ΕΕ, 
ειδικότερα μέσω αυξημένης συνεργασίας 
με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς
καθώς και με τη βοήθεια διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων με 
περιεχόμενο που παρουσιάζει σεξουαλικές 
πράξεις με πρόσωπα κάτω των 18 ετών,
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με 
τη Διεθνή Ένωση Διαδικτυακών Hotlines 
(INHOPE). Πρέπει να καθιερωθεί και να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
δημοσίων αρχών, προκειμένου να 
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παιδοπορνογραφικό υλικό. Προς τον 
σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την φραγή της πρόσβασης σε 
τέτοιες σελίδες του Διαδικτύου. Με 
σκοπό την αφαίρεση του υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αλλά 
και τη φραγή της πρόσβασης σε αυτό,
πρέπει να καθιερωθεί και να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών,
ειδικότερα προκειμένου να είναι όσο το 
δυνατόν πληρέστεροι οι εθνικοί 
κατάλογοι ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

αποφεύγεται η διασπάθιση προσπαθειών. 
Όλες αυτές οι εξελίξεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των 
τελικών χρηστών, να συμμορφώνονται με 
τις ισχύουσες νομικές και δικαστικές 
διαδικασίες καθώς και με την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στο πρόγραμμα "Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" 
προβλέπεται δίκτυο ανοικτών γραμμών 
επικοινωνίας, σκοπός των οποίων είναι η 
συλλογή πληροφοριών και η εξασφάλιση 
κάλυψης, καθώς και η ανταλλαγή 
πληροφοριών ως προς τους 
σημαντικότερους τύπους παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, συγκεκριμένα η καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από μόνα τα κράτη 
μέλη και μπορεί, ως εκ τούτου, λόγω της 
κλίμακας και των συνεπειών της, να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα 
με τις αρχές της επικουρικότητας, όπως 
αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 3 και το 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο 
τελευταίο αυτό άρθρο, η παρούσα οδηγία 
δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη του υπόψη
στόχου.

(14) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, συγκεκριμένα η καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης προσώπων 
ηλικίας κάτω των 18 ετών και της
απεικόνισης σεξουαλικών πράξεων με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από μόνα τα 
κράτη μέλη και μπορεί, ως εκ τούτου, 
λόγω της κλίμακας και των συνεπειών της, 
να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται 
στο άρθρο 3 και το άρθρο 5 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως
ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη του στόχου.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση 
των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων 
και εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, 
τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα 
της ελευθερίας και της ασφάλειας, την 
ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 

(15) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την απαγόρευση 
των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων 
και εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, 
τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα 
της ελευθερίας και της ασφάλειας, την 
ελεύθερη έκφραση και πληροφόρηση, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτης δίκης, και τις 
αρχές της νομιμότητας και της 
αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και 
ποινών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία 
αποβλέπει στον πλήρη σεβασμό αυτών 
των δικαιωμάτων και πρέπει να 
εφαρμοστεί ανάλογα.

χαρακτήρα, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτης δίκης, και τις 
αρχές της νομιμότητας και της 
αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και 
ποινών. Η παρούσα οδηγία εγγυάται τον
πλήρη σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων 
και πρέπει να εφαρμοστεί ανάλογα.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η πρόληψη της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, της σεξουαλικής 
κακοποίησης και των επιθέσεων σε 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
μέσω του διαδικτύου αποτελεί 
προτεραιότητα σε δεοντολογικό και 
παιδαγωγικό επίπεδο, δεδομένου ότι η 
προώθηση του σεβασμού των 
δικαιωμάτων προσώπων ηλικίας κάτω 
των 18 ετών αποτελεί το θεμέλιο κάθε 
προληπτικής ενέργειας.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη θέσπιση 
ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον ορισμό 
των ποινικών αδικημάτων και των 
κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών. Αποβλέπει επίσης 
στην καθιέρωση ορισμένων κοινών 
διατάξεων που θα ενισχύσουν την 
πρόληψη του εγκλήματος και την 
προστασία των θυμάτων.

Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη θέσπιση 
ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον ορισμό 
των ποινικών αδικημάτων στον τομέα της 
σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης προσώπων ηλικίας κάτω 
των 18 ετών και της απεικόνισης 
σεξουαλικών πράξεων με τα πρόσωπα 
αυτά.  Αποβλέπει επίσης στην καθιέρωση 
ορισμένων κοινών διατάξεων που θα 
ενισχύσουν την πρόληψη του εγκλήματος 
και την προστασία των θυμάτων.
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Αιτιολόγηση

Σε ολόκληρη την οδηγία πρέπει να γίνεται αναφορά στην «σεξουαλική κακοποίηση, τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και την απεικόνιση σεξουαλικών πράξεων με πρόσωπα ηλικίας κάτω 
των 18 ετών». Δεν πρέπει να προβλέπονται κατώτατα όρια ποινών, δεδομένου ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις θέτουν υπό αμφισβήτηση το σύστημα επιβολής ποινών στα κράτη μέλη 
της ΕΕ.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) "παιδί": κάθε πρόσωπο κάτω των 18 
ετών,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας συνιστά δραστική παρέμβαση στο σύστημα επιμέρους τομέων του ποινικού 
δικαίου των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα δεν πρέπει να θιγεί η χρησιμοποιούμενη σε 
πολλά κράτη μέλη της ΕΕ τριμερής διάκριση μεταξύ παιδών (κάτω των 14 ετών), εφήβων (14 
έως 18 ετών) και ατόμων μετεφηβικής ηλικίας (18 έως 21 ετών). Για το λόγο αυτό πρέπει να 
αποφευχθεί ένας πανευρωπαϊκός ορισμός της έννοιας «παιδί».

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «παιδική πορνογραφία»: β) «απεικόνιση σεξουαλικών πράξεων με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών»:

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται 
παιδί να επιδίδεται σε πραγματική ή 
προσομοιωμένη πράξη σαφούς 

(i) κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται 
πρόσωπο κάτω των 18 ετών να επιδίδεται 
σε προσομοιωμένη πράξη σαφούς 
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σεξουαλικού χαρακτήρα, ή σεξουαλικού χαρακτήρα, ή

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο β - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) κάθε απεικόνιση, προς κυρίως 
σεξουαλικούς σκοπούς, των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, ή

(ii) κάθε απεικόνιση, προς κυρίως 
σεξουαλικούς σκοπούς, των γεννητικών 
οργάνων προσώπου ηλικίας κάτω των 18 
ετών·

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται 
πρόσωπο που εμφανίζεται ως παιδί να 
επιδίδεται σε πραγματική ή 
προσομοιωμένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή κάθε 
απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, των γεννητικών οργάνων άλλου 
προσώπου που εμφανίζεται ως παιδί, ή

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διασύνδεση του αξιόποινου χαρακτήρα με στοιχεία του πραγματικού μιας διάταξης, όπως 
«παιδική εμφάνιση» και «ρεαλιστική απεικόνιση», επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό το αξιόποινο. 
Τα στοιχεία του πραγματικού της διάταξης είναι υπερβολικά ασαφή δεδομένου ότι ο καθένας 
έχει διαφορετική άποψη όσον αφορά τόσο την παιδική εμφάνιση όσο και τις ρεαλιστικές ή 
αληθοφανείς απεικονίσεις. Θα πρέπει να τιμωρούνται οι πράξεις κατά προσώπων και κατά του 
σεξουαλικού αυτοκαθορισμού τους και όχι η επικρατούσα για αυτές αντίληψη.
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις 
οποίες απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται 
σε πράξη σαφούς σεξουαλικού 
χαρακτήρα ή ρεαλιστικές εικόνες των 
γεννητικών οργάνων παιδιού, ανεξάρτητα 
από την πραγματική ύπαρξη του παιδιού 
αυτού, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διασύνδεση του αξιόποινου χαρακτήρα με στοιχεία του πραγματικού μιας διάταξης, όπως 
«παιδική εμφάνιση» και «ρεαλιστική απεικόνιση», επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό το αξιόποινο. 
Τα στοιχεία του πραγματικού της διάταξης είναι υπερβολικά ασαφή δεδομένου ότι ο καθένας 
έχει διαφορετική άποψη όσον αφορά τόσο την παιδική εμφάνιση όσο και τις ρεαλιστικές ή 
αληθοφανείς απεικονίσεις. Θα πρέπει να τιμωρούνται οι πράξεις κατά προσώπων και κατά του 
σεξουαλικού αυτοκαθορισμού τους και όχι η επικρατούσα για αυτές αντίληψη.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγματική ή 
προσομοιωμένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή

(i) προσώπου κάτω των 18 ετών που 
επιδίδεται σε πραγματική ή 
προσομοιωμένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) των γεννητικών οργάνων παιδιού προς 
κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς,

(ii) των γεννητικών οργάνων προσώπου 
κάτω των 18 ετών προς κυρίως 
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σεξουαλικούς σκοπούς,

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) "νομικό πρόσωπο": κάθε οντότητα 
που έχει νομική προσωπικότητα 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, 
εξαιρουμένων των κρατών ή δημοσίων 
οργανισμών που ασκούν κρατική εξουσία 
και των δημοσίων διεθνών οργανισμών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων είναι άγνωστη στα περισσότερα 
συστήματα ποινικού δικαίου των κρατών μελών της ΕΕ και πρέπει συνεπώς να απορριφθεί. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη ορισμού του νομικού προσώπου στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως τελούμενες 
πράξεις που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 5.

1. Επειδή το ποινικό δίκαιο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της έννομης τάξης 
κάθε κράτους μέλους, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα 
προκειμένου οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις να χαρακτηριστούν 
νομικά ως ποινικά αδικήματα και να 
καθοριστούν οι αντίστοιχες ποινές, 
σύμφωνα με το σύστημα επιβολής των 
ποινών των κρατών μελών και ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της πράξης.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός, προς σεξουαλικούς 
σκοπούς, παιδιού που δεν έχει φθάσει την 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει μάρτυρας 
σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικών 
πράξεων, ακόμα και αν δεν συμμετέχει σε 
αυτές, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός, προς σεξουαλικούς 
σκοπούς, προσώπου που δεν έχει φθάσει 
την σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει 
μάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης ή 
σεξουαλικών πράξεων, ακόμα και αν δεν 
συμμετέχει σε αυτές, αποτελεί πράξη 
όπως αναφέρεται στην παράγράφο 1.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η σεξουαλική πράξη με παιδί που δεν 
έχει φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

3. Η σεξουαλική πράξη με πρόσωπο που 
δεν έχει φθάσει την σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης αποτελεί πράξη όπως 
αναφέρεται στην παράγράφο 1.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η σεξουαλική πράξη με παιδί, όταν: 4. Η σεξουαλική πράξη με πρόσωπο 
ηλικίςα κάτω των 18 ετών, όταν:
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης 
θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής 
επάνω στο παιδί, τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο 
της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον 
οκτώ έτη, ή  

(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης 
θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής 
επάνω στο πρόσωπο αυτό, ή

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) γίνεται κατάχρηση μιας ιδιαίτερα 
ευάλωτης κατάστασης του παιδιού, κυρίως 
λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας 
ή κατάστασης εξάρτησης, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη, ή

(ii) γίνεται κατάχρηση μιας ιδιαίτερα 
ευάλωτης κατάστασης του προσώπου 
αυτού, κυρίως λόγω διανοητικής ή 
σωματικής αναπηρίας ή κατάστασης 
εξάρτησης, ή

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή 
απειλής, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα 
έτη.

(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή 
απειλής,
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αποτελεί πράξη όπως αναφέρεται στην 
παράγράφο 1.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εξαναγκασμός παιδιών σε 
σεξουαλική πράξη με τρίτο πρόσωπο
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη.

5. Ο εξαναγκασμός προσώπων ηλικίας 
κάτω των 18 ετών σε σεξουαλική πράξη 
με τρίτο πρόσωπο αποτελεί πράξη όπως 
αναφέρεται στην παράγράφο 1.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως τελούμενες 
πράξεις που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 11.

1. Επειδή το ποινικό δίκαιο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της έννομης τάξης 
κάθε κράτους μέλους, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα 
προκειμένου οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις να χαρακτηριστούν 
νομικά ως ποινικά αδικήματα και να 
καθοριστούν οι αντίστοιχες ποινές, 
σύμφωνα με το σύστημα επιβολής των 
ποινών των κρατών μελών και ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της πράξης.
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

2. Ο εξαναγκασμός προσώπου ηλικίας
κάτω των 18 ετών σε συμμετοχή σε 
πορνογραφικές παραστάσεις αποτελεί 
πράξη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση
προσώπου ηλικίας κάτω των 18 ετών που 
συμμετέχει σε πορνογραφικές παραστάσεις
αποτελεί πράξη όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν πρόσωπα ηλικίας κάτω των 
18 ετών αποτελεί πράξη όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη.

5. Η στρατολόγηση προσώπου ηλικίας 
κάτω των 18 ετών για να συμμετάσχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις αποτελεί 
πράξη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Ο εξαναγκασμός προσώπου κάτω των 
18 ετών σε σεξουαλικές πράξεις ή η 
εκμετάλλευση του γεγονότος αυτού, με 
την προσφορά ή την υπόσχεση χρημάτων, 
άλλων ανταλλαγμάτων ή ανταποδόσεων, 
ισοδυναμεί με τελούμενη πράξη υπό την 
έννοια της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως 
του αν τα χρήματα, η υπόσχεση ή η 
ανταπόδοση δίνεται σε αυτό το κάτω των 
18 ετών πρόσωπο ή σε τρίτο.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη.

διαγράφεται
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη.

8. Η σεξουαλική πράξη με πρόσωπο κάτω 
των 18 ετών και η αντ’ αυτού προσφορά 
ή υπόσχεση χρημάτων, άλλων 
ανταλλαγμάτων ή ανταποδόσεων, 
ισοδυναμεί με τελούμενη πράξη υπό την 
έννοια της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως 
του αν τα χρήματα, η υπόσχεση ή η 
ανταπόδοση δίνεται σε αυτό το κάτω των 
18 ετών πρόσωπο ή σε τρίτο.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

9. Ο εξαναγκασμός προσώπου ηλικίας 
κάτω των 18 ετών σε συμμετοχή σε 
πορνογραφικές παραστάσεις αποτελεί
πράξη κατά την έννοια της παραγράφου 
1. .

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό 
την παιδική πορνεία τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη.

10. Η στρατολόγηση ή ο εξαναγκασμός 
προσώπου κάτω των 18 ετών σε 
σεξουαλικές πράξεις, και η αντ’ αυτού 
προσφορά ή υπόσχεση χρημάτων, άλλων 
ανταλλαγμάτων ή ανταποδόσεων, 
ισοδυναμεί με τελούμενη πράξη υπό την 
έννοια της παραγράφου 1, ανεξαρτήτως 
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του αν τα χρήματα, η υπόσχεση ή η 
ανταπόδοση δίνεται σε αυτό το κάτω των 
18 ετών πρόσωπο ή σε τρίτο.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα 
έτη.

διαγράφεται

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αδικήματα παιδικής πορνογραφίας Αδικήματα παρουσίασης σεξουαλικών 
πράξεων με πρόσωπα ηλικίας κάτω των 
18 ετών

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως τελούμενες 
πράξεις που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 6.

1. Επειδή το ποινικό δίκαιο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της έννομης τάξης 
κάθε κράτους μέλους, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα 
προκειμένου οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις να χαρακτηριστούν 
νομικά ως ποινικά αδικήματα και να 
καθοριστούν οι αντίστοιχες ποινές, 
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σύμφωνα με το σύστημα επιβολής των 
ποινών των κρατών μελών και ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της πράξης.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόκτηση ή κατοχή
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.

2. Η απόκτηση ή η κατοχή υλικού που 
απεικονίζει σεξουαλικές πράξεις με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο 
της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα 
έτος.

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε
απεικόνιση σεξουαλικών πράξεων με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών
μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και επικοινωνιών αποτελεί πράξη κατά 
την έννοια της παραγράφου 1.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση
απεικονίσεων σεξουαλικών πράξεων με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση
απεικόνισης σεξουαλικών πράξεων με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
αποτελεί πράξη κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού 
υλικού τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6.  Η παραγωγή απεικονίσεων 
σεξουαλικών πράξεων με πρόσωπα 
ηλικίας κάτω των 18 ετών αποτελεί 
πράξη κατά την έννοια της παραγράφου 
1.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως
τελούμενες πράξεις:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
τιμωρείται η ακόλουθη εκ προθέσεως
τελούμενη πράξη και ότι το αδίκημα 
τιμωρείται με την αντίστοιχη ποινή, 
σύμφωνα με το σύστημα επιβολής των 
ποινών των κρατών μελών και ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της πράξης:

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει παιδί που δεν έχει 
φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 

Η πρόταση, μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εκ μέρους 
ενηλίκου να συναντήσει ένα πρόσωπο που 
δεν έχει φθάσει την σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, με σκοπό τη διάπραξη ενός εκ 
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των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και άρθρο 5 
παράγραφος 6, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από πράξεις που οδηγούν σε 
μια τέτοια συνάντηση.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
τιμωρείται η ηθική αυτουργία, η 
υποβοήθηση και η συνεργία στη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 6.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και η 
συνεργία στη διάπραξη αδικήματος που
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6
χαρακτηρίζονται νομικά αξιόποινες 
πράξεις και ότι, αντίστοιχα με το 
σύστημα απειλών ποινής που ισχύει στο 
καθένα τους, προβλέπονται ποινές που 
αντιστοιχούν στη βαρύτητα της πράξης.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
τιμωρείται κάθε απόπειρα για τη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 3 έως 5 και παράγραφος 2 
όσον αφορά την μαρτυρία σε σεξουαλική 
κακοποίηση, το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 
3 και παράγραφοι 5 έως 11, και άρθρο 5 
παράγραφος 2 και παράγραφοι 4 έως 6.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
κάθε απόπειρα για τη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 3 έως 5 και παράγραφος 2 
όσον αφορά την μαρτυρία σε σεξουαλική 
κακοποίηση, το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 
3 και παράγραφοι 5 έως 11, και άρθρο 5 
παράγραφος 2 και παράγραφοι 4 έως 6
χαρακτηρίζεται νομικά αξιόποινη πράξη 
και ότι, αντίστοιχα με το σύστημα 
απειλών ποινής που ισχύει στο καθένα 
τους, προβλέπονται ποινές που 
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αντιστοιχούν στη βαρύτητα της πράξης.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις:

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν ή να 
απαγορεύσουν ότι οι ακόλουθες εκ 
προθέσεως τελούμενες πράξεις
χαρακτηρίζονται νομικά αξιόποινες 
πράξεις και ότι, αντίστοιχα με το 
σύστημα απειλών ποινής που ισχύει στο 
καθένα τους, προβλέπονται ποινές που 
αντιστοιχούν στη βαρύτητα της πράξης:

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 
όσον αφορά την παρουσία ως μάρτυρα σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες και 
παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 
2 και 4, και του άρθρου 5 δεν διέπουν 
συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες 
μεταξύ παιδιών ή σεξουαλικές 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα συναφούς ηλικίας και βαθμού 
ψυχολογικής και φυσικής ανάπτυξης και 
ωριμότητας, εφόσον οι εν λόγω πράξεις 
δεν συνεπάγονται κακοποίηση.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 
όσον αφορά την παρουσία ως μάρτυρα σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες και 
παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφοι 
2 και 4, και του άρθρου 5 δεν διέπουν 
συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες 
μεταξύ προσώπων εκ των οποίων το ένα 
τουλάχιστον είναι κάτω των 18 ετών ή 
σεξουαλικές δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχουν άτομα περίπου ίδιας ηλικίας 
και βαθμού ψυχολογικής και φυσικής 
ανάπτυξης και ωριμότητας, εφόσον οι εν 
λόγω πράξεις δεν συνεπάγονται 
κακοποίηση.

Τροπολογία 65
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από 
τις ακόλουθες περιστάσεις, αν δεν 
αποτελούν ήδη μέρος των συστατικών 
στοιχείων των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
θεωρούνται ως επιβαρυντικές οι 
ακόλουθες περιστάσεις:

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία νομοθετικά ή λοιπά μέτρα για 
να διασφαλίσει ότι οι ακόλουθες 
περιστάσεις, στο βαθμό που δεν συνιστούν 
στοιχεία της ειδικής υπόστασης του 
εγκλήματος, μπορούν να θεωρηθούν 
επιβαρυντικές κατά τον καθορισμό του 
μεγέθους της ποινής για τις αξιόποινες 
πράξεις των άρθρων 3 έως 7:

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το παιδί δεν έχει φθάσει την κατά νόμο 
ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης,

α) το θύμα δεν έχει φθάσει την κατά νόμο 
ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης,

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος παιδιού
ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης, κυρίως 
λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας 
ή κατάστασης εξάρτησης,

β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος 
θύματος ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης, 
κυρίως λόγω διανοητικής ή σωματικής 
αναπηρίας ή κατάστασης εξάρτησης,

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το αδίκημα διεπράχθη από μέλος της 
οικογένειας, από πρόσωπο που 

γ) το αδίκημα διεπράχθη από μέλος της 
οικογένειας, από πρόσωπο που 
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συγκατοικεί με το παιδί ή πρόσωπο που 
κάνει κατάχρηση της εξουσίας του,

συγκατοικεί με το θύμα ή πρόσωπο που 
κάνει κατάχρηση της εξουσίας του,

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τα αδικήματα έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή 
του παιδιού,

ζ) τα αδικήματα έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή 
του θύματος,

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) χρησιμοποιήθηκε σοβαρή βία ή 
προκλήθηκε σοβαρή βλάβη στο παιδί.

η) χρησιμοποιήθηκε σοβαρή βία ή 
προκλήθηκε σοβαρή βλάβη στο θύμα.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που συντρέχει 
τουλάχιστον μία από τις επιβαρυντικές 
περιστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που 
είναι αυστηρότερες εκείνων που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6 για το 
βασικό αδίκημα.

2. Στην περίπτωση που συντρέχει 
τουλάχιστον μία από τις επιβαρυντικές 
περιστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 
τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που
είναι αυστηρότερες εκείνων που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6 για το 
βασικό αδίκημα, κατοχυρώνονται νομικά 
ανάλογα με το σύστημα απειλών ποινής 
και επιμέτρησης της ποινής του εκάστοτε 
κράτους μέλους και αντιστοιχούν στη 
βαρύτητα της πράξης.
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Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά
στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών στο 
φυσικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για 
αδικήματα τα οποία αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τον 
σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του μέτρου που συνίσταται στον 
προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 
προσώπου από την άσκηση 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με παιδιά, ειδικότερα 
εφόσον το αιτούν κράτος μέλος εξαρτά την 
πρόσβαση σε ορισμένες δραστηριότητες 
από όρους που διασφαλίζουν ότι οι 
υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 
παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου για την οργάνωση και το 
περιεχόμενο της ανταλλαγής μεταξύ των 
κρατών μελών πληροφοριών που 
προέρχονται από το ποινικό μητρώο, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τον 
σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του μέτρου που συνίσταται στον 
προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του 
προσώπου από την άσκηση 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται 
τακτικές επαφές με πρόσωπα ηλικίας 
κάτω των 18 ετών, ειδικότερα εφόσον το 
αιτούν κράτος μέλος εξαρτά την πρόσβαση 
σε ορισμένες δραστηριότητες από όρους 
που διασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που 
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έως 7 της παρούσας οδηγίας, πληροφορίες 
σχετικές με ακαταλληλότητα λόγω 
καταδίκης για αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 της παρούσας οδηγίας 
διαβιβάζονται όταν απαιτείται από το 
άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
από την κεντρική αρχή του κράτους 
μέλους την ιθαγένεια του οποίου έχει το 
ενεχόμενο πρόσωπο, και ότι δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν αυτή 
την ακαταλληλότητα λόγω των όσων 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 
και 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 
περίπτωση για τον σκοπό αυτό.

αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 της 
παρούσας οδηγίας, πληροφορίες σχετικές 
με ακαταλληλότητα λόγω καταδίκης για 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της παρούσας οδηγίας διαβιβάζονται 
όταν απαιτείται από το άρθρο 6 της εν
λόγω απόφασης-πλαίσιο από την κεντρική 
αρχή του κράτους μέλους την ιθαγένεια 
του οποίου έχει το ενεχόμενο πρόσωπο, 
και ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν αυτή την ακαταλληλότητα 
λόγω των όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 2 και 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση για 
τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν 
ευθύνη για τα αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 τα οποία διαπράττονται 
προς όφελός τους από οποιοδήποτε 
πρόσωπο, είτε ενεργεί ατομικά είτε ως 
μέλος οργάνου του νομικού προσώπου, το 
οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του 
νομικού προσώπου, με βάση:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υπέχουν 
ευθύνη για τα αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 τα οποία διαπράττονται 
προς όφελός τους από οποιοδήποτε φυσικό
πρόσωπο, είτε ενεργεί ατομικά είτε ως 
μέλος οργάνου του νομικού προσώπου, το 
οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του 
νομικού προσώπου, με βάση:

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Κυρώσεις νομικών προσώπων
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
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το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει 
ευθύνη βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 
1 υπόκειται σε αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, 
στις οποίες περιλαμβάνονται ποινές ή 
πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες 
κυρώσεις, όπως:
α) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή 
ενισχύσεις,
β) μέτρα προσωρινής ή οριστικής 
απαγόρευσης της άσκησης εμπορικής 
δραστηριότητας,
γ) θέση υπό δικαστική εποπτεία,
δ) δικαστική εκκαθάριση,
ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο των 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη διάπραξη του αδικήματος.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει 
ευθύνη βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 
2 υπόκειται σε αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές ή 
μέτρα.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα 
να μην ασκηθεί δίωξη ή να μην 
επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε παιδιά
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
έως 6 λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες, εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα αυτών 
των αδικημάτων.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα 
να μην ασκηθεί δίωξη ή να μην 
επιβληθούν ποινικές κυρώσεις σε άτομα 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
έως 6 λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες, εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα αυτών 
των αδικημάτων.

Τροπολογία 77
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τεθούν στη διάθεση 
των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που 
έχουν την αρμοδιότητα διερεύνησης ή 
δίωξης των αδικημάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας, τα οποία παρέχουν τη 
δυνατότητα κεκαλυμμένων επιχειρήσεων 
τουλάχιστον στις περιπτώσεις εκείνες που 
γίνεται χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να τεθούν στη διάθεση 
των προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών που 
έχουν την αρμοδιότητα διερεύνησης ή 
δίωξης των αδικημάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας, τα οποία παρέχουν τη 
δυνατότητα κεκαλυμμένων επιχειρήσεων 
τουλάχιστον στις περιπτώσεις εκείνες που 
γίνεται χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Οι 
έρευνες αυτές, πριν τεθούν σε εφαρμογή, 
τυγχάνουν εξουσιοδότησης από την 
αρμόδια δικαστική αρχή στο προκείμενο 
κράτος μέλος και διεξάγονται υπό τον 
έλεγχο της εν λόγω αρχής.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7, ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
υλικού, όπως φωτογραφίες και 
οπτικοακουστικές εγγραφές που 
μεταδίδονται ή καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και επικοινωνιών.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
κανόνες εμπιστευτικότητας που 
επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία σε 
ορισμένους επαγγελματίες που καλούνται 
να εργαστούν με παιδιά δεν συνιστούν 
εμπόδιο στη δυνατότητα των εν λόγω 
επαγγελματιών να αναφέρουν στις 
υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την 
προστασία των παιδιών οποιαδήποτε 
κατάσταση για την οποία έχουν εύλογους 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα παιδί είναι 
θύμα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
κανόνες εμπιστευτικότητας που 
επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία σε 
ορισμένους επαγγελματίες που έχουν 
κύρια αποστολή να εργαστούν με 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν 
συνιστούν εμπόδιο στη δυνατότητα των εν 
λόγω επαγγελματιών να αναφέρουν στις 
υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την 
προστασία των παιδιών οποιαδήποτε 
κατάσταση για την οποία έχουν εύλογους 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα πρόσωπο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών είναι θύμα των 
αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν κάθε 
πρόσωπο που γνωρίζει ή υποψιάζεται, 
καλόπιστα, αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 να αναφέρει τα 
αδικήματα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν κάθε 
πρόσωπο που γνωρίζει ή υποψιάζεται, 
καλόπιστα, αδικήματα εις βάρος 
προσώπου κάτω των 18 ετών που
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 να 
αναφέρει τα αδικήματα αυτά στις αρμόδιες 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να δημιουργήσουν 
υπηρεσίες ενημέρωσης, όπως ειδικές 
τηλεφωνικές γραμμές για την παροχή 
βοήθειας και διαδικτυακούς ιστοτόπους, 
για την παροχή συμβουλών και 
συνδρομής σε πρόσωπα κάτω των 18 
ετών.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διεξαχθούν δράσεις πρόληψης στα 
σχολεία με στόχο να δοθεί σε πρόσωπα 
κάτω των 18 ετών η δυνατότητα να 
ενισχύουν την αντίληψή τους για το 
δικαίωμα κάθε ατόμου για σεβασμό της 
προσωπικότητάς  του και των άλλων, 
καθώς και να αναγνωρίζουν μια 
κατάσταση που αποτελεί ενόχληση, 
παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή ή 
κατάχρηση. 

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα θύματα των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 παρέχεται 
συνδρομή, στήριξη και προστασία, 
λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων
του παιδιού.

1. Πρόσωπα κάτω των 18 ετών θύματα 
των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 παρέχεται συνδρομή, 
στήριξη και προστασία, λαμβανομένων 
υπόψη των συμφερόντων τους.
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Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν 
η ηλικία του προσώπου που υπέστη τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 είναι αβέβαιη και υπάρχουν λόγοι να 
πιστεύεται ότι το πρόσωπο είναι παιδικής
ηλικίας, το πρόσωπο θεωρείται κατά 
τεκμήριο παιδί και τυγχάνει άμεσης 
πρόσβασης σε συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 
19, μέχρις ότου επαληθευτεί η ηλικία του.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν 
η ηλικία του προσώπου που υπέστη τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 είναι αβέβαιη και υπάρχουν λόγοι να 
πιστεύεται ότι το πρόσωπο είναι ηλικίας
κάτω των 18 ετών, το πρόσωπο θεωρείται 
κατά τεκμήριο ως τέτοιο και τυγχάνει 
άμεσης πρόσβασης σε συνδρομή, στήριξη 
και προστασία, σύμφωνα με τα άρθρα 18 
και 19, μέχρις ότου επαληθευτεί η ηλικία 
του.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες για την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στα θύματα, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ως 
προς την σωματική και ψυχοκοινωνική 
αποκατάστασή τους, θεσπίζονται μετά από 
συγκεκριμένη εκτίμηση των ειδικών 
περιστάσεων καθενός από τα θύματα
παιδικής ηλικίας ξεχωριστά, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις, τις ανάγκες και τις 
ανησυχίες του παιδιού.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
ειδικές ενέργειες για την παροχή 
συνδρομής και στήριξης στα θύματα, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ως 
προς την σωματική και ψυχοκοινωνική 
αποκατάστασή τους, θεσπίζονται μετά από 
συγκεκριμένη εκτίμηση των ειδικών 
περιστάσεων καθενός από τα θύματα 
ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες του
θύματος.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα θύματα των αδικημάτων που 3. Τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 
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αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 
θεωρούνται ως ιδιαίτερα ευάλωτα δυνάμει 
του άρθρου 2 παράγραφος 2, του άρθρου 8 
παράγραφος 4 και του άρθρου 14 
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ.

ετών, που είναι θύματα των αδικημάτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7,
θεωρούνται ως ιδιαίτερα ευάλωτα δυνάμει 
του άρθρου 2 παράγραφος 2, του άρθρου 8 
παράγραφος 4 και του άρθρου 14 
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ.

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
θέσουν σε εφαρμογή εκστρατείες 
ενημέρωσης και άλλες εκστρατείες 
πρόληψης των κινδύνων της παράστασης 
σεξουαλικών πράξεων με άτομα κάτω 
των 18 ετών, ιδίως με αντικείμενο τον 
τρόπο ανίχνευσης, αλλά και 
αντιμετώπισης ενός αδικήματος.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν 
και να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς, 
τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους 
παιδαγωγούς και όλους τους 
επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με 
πρόσωπα κάτω των 18 ετών να 
αναπτύξουν, στο πλαίσιο των διδακτικών 
προγραμμάτων ή των δραστηριοτήτων 
τους, την εκπαίδευση στα μέσα 
ενημέρωσης και το διαδίκτυο, έτσι ώστε 
να διδάξουν στα πρόσωπα κάτω των 18 
ετών τρόπους αντίδρασης με τους 
οποίους θα προφυλαχθούν από τους 
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κινδύνους. Επιβάλλεται να διδαχθούν στα 
πρόσωπα κάτω των 18 ετών κανόνες 
ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4c. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την ενσωμάτωση
μέτρων αγωγής στους στόχους και τις 
θεμελιώδεις αξίες σε όλα τα επίπεδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Επιβάλλεται 
να αναπτυχθούν συμπεριφορές σεβασμού 
και δικαιοσύνης, προκειμένου να δοθεί 
στα πρόσωπα κάτω των 18 ετών η 
δυνατότητα να αναπτύξουν το σεβασμό
προς τον εαυτό τους και τους άλλους, 
προς τους θεσμούς και προς το 
περιβάλλον τους. Σε αυτό το κλίμα 
δεκτικότητας, το πρόσωπο κάτω των 18 
ετών  θα μπορέσει να συνειδητοποιήσει 
τις κακοποιήσεις τις οποίες ενδεχομένως 
υπέστη και να αναγνωρίσει μια 
ενοχλητική ή παρεμβατική στην ιδιωτική 
του ζωή κατάσταση της οποίας 
ενδεχομένως έγινε αντικείμενο.

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστασία των θυμάτων παιδικής ηλικίας
στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και 
διαδικασιών

Προστασία των θυμάτων στο πλαίσιο 
ποινικών ερευνών και διαδικασιών 
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Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και 
διαδικασιών, οι δικαστικές αρχές διορίζουν 
ειδικό εκπρόσωπο του θύματος παιδικής
ηλικίας, στην περίπτωση που, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, οι δικαιούχοι της 
γονικής μέριμνας αποκλείονται από την
εκπροσώπηση του παιδιού λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών 
και του θύματος παιδικής ηλικίας, ή στην 
περίπτωση που το παιδί είναι ασυνόδευτο 
ή αποχωρισμένο από την οικογένειά του.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και 
διαδικασιών, οι δικαστικές αρχές διορίζουν 
ειδικό εκπρόσωπο του θύματος ηλικίας
κάτω των 18 ετών, στην περίπτωση που, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι 
δικαιούχοι της γονικής μέριμνας 
αποκλείονται από την εκπροσώπησή του
λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ 
αυτών και του θύματος ηλικίας κάτω των 
18 ετών, ή στην περίπτωση που το θύμα
είναι ασυνόδευτο ή αποχωρισμένο από την 
οικογένειά του. Πριν ληφθεί απόφαση 
ζητείται η γνώμη του θύματος.

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα παιδικής ηλικίας έχουν άμεση 
πρόσβαση σε δωρεάν νομικές συμβουλές 
και δωρεάν νομική εκπροσώπηση, μεταξύ 
άλλων και για την απαίτηση αποζημίωσης.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν 
άμεση πρόσβαση σε δωρεάν νομικές 
συμβουλές και δωρεάν νομική 
εκπροσώπηση, μεταξύ άλλων και για την 
απαίτηση αποζημίωσης.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Artikel 19 – Absatz 3 – Buchstabe a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής
ηλικίας πραγματοποιούνται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τότε που 

α) οι συνεντεύξεις με το θύμα ηλικίας
κάτω των 18 ετών πραγματοποιούνται
κατ’ αρχήν χωρίς αδικαιολόγητη 
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έχουν αναφερθεί τα γεγονότα στις 
αρμόδιες αρχές,

καθυστέρηση από τότε που έχουν 
αναφερθεί τα γεγονότα στις αρμόδιες 
αρχές,

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής
ηλικίας πραγματοποιούνται, εφόσον είναι 
αναγκαίο, σε χώρους σχεδιασμένους ή 
προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό,

β) οι συνεντεύξεις με το θύμα ηλικίας
κάτω των 18 ετών πραγματοποιούνται
κατ’ αρχήν σε χώρους σχεδιασμένους ή 
προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό,

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής
ηλικίας διεξάγονται από επαγγελματίες 
εκπαιδευμένους προς τον σκοπό αυτό ή με 
τη βοήθειά τους,

γ) οι συνεντεύξεις με το θύμα ηλικίας
κάτω των 18 ετών διεξάγονται κατ’ 
αρχήν από επαγγελματίες εκπαιδευμένους 
προς τον σκοπό αυτό ή με τη βοήθειά τους,

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα ίδια πρόσωπα, εάν αυτό είναι 
δυνατόν και κατά περίπτωση, διεξάγουν 
όλες τις συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής
ηλικίας,

δ) τα ίδια πρόσωπα διεξάγουν κατ’ αρχήν
όλες τις συνεντεύξεις με το θύμα ηλικίας
κάτω των 18 ετών,
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Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το θύμα παιδικής ηλικίας μπορεί να 
συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του ή, κατά περίπτωση, ένα ενήλικα της 
επιλογής του, εκτός αν έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο 
σχετικά με αυτό το πρόσωπο.

στ) το θύμα ηλικίας κάτω των 18 ετών
μπορεί να συνοδεύεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του ή, κατά περίπτωση, ένα 
ενήλικα της επιλογής του, εκτός αν έχει 
εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση για το 
αντίθετο σχετικά με αυτό το πρόσωπο.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
στη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων 
σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 όλες οι συνεντεύξεις με 
τα θύματα παιδικής ηλικίας ή, κατά 
περίπτωση, εκείνες που ο μάρτυρας είναι
παιδί, μπορούν να μαγνητοσκοπηθούν, και 
ότι οι μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
αποδεικτικά στοιχεία στην ποινική 
διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
στη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων 
σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 όλες οι συνεντεύξεις με 
τα θύματα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή, 
κατά περίπτωση, εκείνες που ο μάρτυρας 
είναι πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 
ετών, μπορούν να μαγνητοσκοπηθούν, και 
ότι οι μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
αποδεικτικά στοιχεία στην ποινική 
διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, 
σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής 
νομοθεσίας.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι το θύμα παιδικής ηλικίας μπορεί να 
τύχει ακρόασης χωρίς να είναι παρόν, 
κυρίως με τη χρήση της κατάλληλης 

β) ότι το θύμα ηλικίας κάτω των 18 ετών
μπορεί να τύχει ακρόασης χωρίς να είναι
άμεσα παρόν, κυρίως με τη χρήση της 
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τεχνολογίας επικοινωνιών. κατάλληλης τεχνολογίας επικοινωνιών.

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
υπάρχουν αποτελεσματικά προγράμματα ή 
μέτρα παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη 
και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
υποτροπής ως προς τα αδικήματα 
σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος 
παιδιών. Η πρόσβαση στα εν λόγω 
προγράμματα ή μέτρα είναι δυνατή 
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, εντός και εκτός 
φυλακών, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
υπάρχουν αποτελεσματικά προγράμματα ή 
μέτρα παρέμβασης με σκοπό την πρόληψη 
και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
υποτροπής ως προς τα αδικήματα 
σεξουαλικού χαρακτήρα σε βάρος 
προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η 
πρόσβαση στα εν λόγω προγράμματα ή 
μέτρα είναι δυνατή οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, εντός 
και εκτός φυλακών, σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται από την εθνική 
νομοθεσία.

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέτοιου είδους προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης προσαρμόζονται ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές αναπτυξιακές 
ανάγκες παιδιών που διέπραξαν 
σεξουαλικά αδικήματα, μεταξύ άλλων και 
εκείνων που δεν έχουν φθάσει την ηλικία 
ποινικής ευθύνης.

Τέτοιου είδους προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης προσαρμόζονται ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές αναπτυξιακές 
ανάγκες προσώπων που διέπραξαν 
σεξουαλικά αδικήματα, μεταξύ άλλων και 
εκείνων που δεν έχουν φθάσει την ηλικία 
ποινικής ευθύνης.

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 20α
Προληπτικά μέτρα

1. 1 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να ενισχύσουν την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
προσώπων κάτω των 18 ετών έναντι 
τρίτων που εργάζονται με πρόσωπα κάτω 
των 18 ετών στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής, 
δικαστικής και αστυνομικής προστασίας 
καθώς και στους τομείς που συνδέονται 
με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον 
ελεύθερο χρόνο. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν μία εκπαίδευση στον 
τομέα των μέσων επικοινωνίας που έχει 
ήδη ξεκινήσει σε παιδική ηλικία και που 
καθιστά τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 
18 ετών ικανά να χρησιμοποιούν κατά 
τρόπο ασφαλή τις τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
διαφωτίζοντάς τα για τους κινδύνους που 
συνεπάγεται η χρήση των τεχνολογιών 
αυτών. Στο εκπαιδευτικό αυτό έργο 
συμμετέχουν γονείς και εκπαιδευτικοί 
εντός και εκτός του σχολείου.
2. Τα κράτη μέλη καλούν τα μέσα να 
συμμετάσχουν στη διαπαιδαγώγηση αυτή 
στο πλαίσιο της μορφωτικής και 
ενημερωτικής αποστολής τους.
3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τον 
ιδιωτικό τομέα, ιδίως στους τομείς των 
τεχνολογιών της πληροφορίας, της 
επικοινωνίας, του τουρισμού και του
τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού 
τομέα, καθώς και την κοινωνία των 
πολιτών να συμμετάσχουν στην 
επεξεργασία και στην υλοποίηση 
πολιτικών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και κακοποίησης ατόμων 
κάτω των 18 ετών με τη θέσπιση 
κανόνων αυτορύθμισης και την 
ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες 
αρχές.
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
διάθεση των χρηματοδοτικών πόρων, 
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μέσω της δημιουργίας ταμείων ad hoc για 
την υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό 
την πρόληψη και την προστασία των
ατόμων κάτω των 18 ετών από τη
σεξουαλική εκμετάλλευση και 
κακοποίηση.
5. Η Επιτροπή στηρίζει, στο πλαίσιο ενός 
δομημένου διαλόγου, τα κράτη μέλη στην 
προσπάθειά τους και μεριμνά ώστε να 
γίνονται τακτικά ανταλλαγές μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τα 
λαμβανόμενα μέτρα· έτσι συμβάλλει στη 
διάδοση μοντέλων βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές
και οι διδάσκοντές τους, κατά τη φάση 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, λαμβάνουν πληροφόρηση 
σχετικά με τους κινδύνους σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και κακοποίησης ατόμων
κάτω των 18 ετών, όπως και σχετικά με 
τα υπάρχοντα μέσα προστασίας. Αυτή η 
πληροφόρηση, που θα παρέχεται 
παρουσία των γονέων, πρέπει να 
πραγματοποιείται σε ένα γενικό πλαίσιο 
ενημέρωσης για τη σεξουαλικότητα, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις επικίνδυνες 
καταστάσεις που συνδέονται με τη χρήση 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας.

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 Άρθρο 21

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με 
παιδοπορνογραφικό υλικό

Μέτρα σχετικά με τα δίκτυα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν φραγή 
ως προς την πρόσβαση των χρηστών του 
Διαδικτύου σε σελίδες του Διαδικτύου 
που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως 
προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο 
της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι 
χρήστες πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται πάραυτα από 
ηλεκτρονικά συστήματα πληροφορίας και 
επικοινωνίας απεικονίσεις σεξουαλικών 
πράξεων στις οποίες συμμετέχουν 
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η
αφαίρεση των εν λόγω περιεχομένων 
πραγματοποιείται με διαδικασίες 
συμβατές με την αρχή του κράτους 
δικαίου και στο πλαίσιο επαρκών
ρυθμίσεων προστασίας που μπορούν να 
διασφαλίσουν ότι η αφαίρεση περιορίζεται
στο απολύτως αναγκαίο. Εκτός αυτού η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει 
διαπραγματεύσεις με τρίτα κράτη με 
σκοπό να διαγραφούν γρήγορα τέτοια 
περιεχόμενα από διαμετακομιστές που 
βρίσκονται εντός της επικράτειάς τους. 
Επιπλέον τα κράτη μέλη και τα όργανα 
της Ένωσης καθώς και η Europol 
ενισχύουν τη συνεργασία με διεθνείς 
φορείς  όπως INHOPE με στόχο την 
ταχεία διαγραφή των περιεχομένων 
αυτών.

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες 
του Διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό.

2. Η λήψη άλλων μέτρων με σκοπό τη μη 
διαθεσιμότητα των περιεχομένων αυτών, 
όπως για παράδειγμα δικτυακές φραγές, 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Προϋπόθεση αποτελεί ότι 
εξαντλήθηκαν πλήρως όλα τα μέτρα για 
τη διαγραφή και ότι υπάρχουν επαρκείς 
αποδείξεις ότι η διαγραφή αυτή δεν είναι 
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δυνατή· επιπλέον όλα τα μέτρα πρέπει να 
περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο, 
να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο και οι 
θιγόμενοι από το εκάστοτε μέτρο να 
ενημερώνονται για τους σχετικούς λόγους 
και να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής 
στα δικαστήρια.

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 α
Υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά 
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στα κράτη 
μέλη και σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο για την αποτροπή της 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης προσώπων ηλικίας κάτω 
των 18 ετών, τη διαγραφή υλικού που 
απεικονίζει τέτοιου είδους πράξεις, τη 
διενέργεια ερευνών για τους δράστες 
καθώς και την ποινική δίωξη και 
καταδίκη τόσο των κατασκευαστών όσο 
και των χρηστών. Η έκθεση αυτή 
περιγράφει επίσης τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί σε διάφορα πολιτικά επίπεδα στον 
τομέα της πρόληψης, της προστασίας, 
της επίβλεψης και της παροχής βοήθειας 
στα θύματα.

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να βελτιωθούν οι ενέργειες των κρατών μελών στον τομέα αυτό, τόσο επιμέρους 
όσο και συλλογικά. Η υποχρέωση υποβολής έκθεσης θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
καταρτίζουν τις πενταετείς εκθέσεις τους προς τα Ηνωμένα Έθνη και θα εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και συντονισμό των προσπαθειών που καταβάλλονται. 
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