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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az Európai Bizottság az irányelvre irányuló javaslat segítségével ösztönözni kívánja a 
tizennyolc éven aluli személyekkel szembeni szexuális zaklatás és szexuális 
kizsákmányolás, valamint a részvételükkel zajló szexuális cselekmények ábrázolása elleni 
harcot.

2. A javaslat abból indul ki, hogy e területen emelkedni fog a bűncselekmények száma, e 
problémát a modern kommunikáció fejlődése felerősíti, illetve az uniós tagállamok 
jogszabályai se nem elég szigorúak, se nem elég koherensek.

3. A javaslat rendelkezéseket tartalmaz a bűncselekmények és büntetések 
fogalommeghatározásáról, amelyeknek az 1. pont alatti célok elérését kell szolgálniuk.

4. Kérdéses, hogy e javaslat révén elérhetők-e ezek a célok:

a) A lehető leggyorsabban el kell távolítani az elektronikus médiumok azon tartalmait, 
amelyek tizennyolc éven aluli személyek részvételével folytatott szexuális 
cselekményeket ábrázolnak. A néhány tagállamban bevezetett internetes tilalmak azt 
mutatják, hogy azokat a felhasználók könnyen ki tudják játszani. A letiltás nem 
hatékony eszköz az ilyen ábrázolások elleni küzdelemben. Kevéssé hatékonyak, 
pontatlanok és nagy költségráfordítás nélkül kijátszhatók. A letiltások nem a tartalmak 
megszüntetéséhez vezetnek, hanem ahhoz, hogy viszonylagos módon nem állnak 
rendelkezésre, aminek révén a „hozzáférhetővé tétel” jogsértő tényállása nem valósul 
meg.

b) Az uniós tagállamok és a területükön működő telekommunikációs vállalatok működő 
transznacionális hálózatokkal rendelkeznek, amelyek általában garantálják a tartalmak 
gyors törlését. A skandináv tiltólistákról legutóbb közzétett adatok arról tanúskodnak, 
hogy sok érintett szerver az USA-ban, Ausztráliában, Hollandiában és Németországban 
található. Egyelőre nem nyert bizonyítást, hogy az ilyen tartalmak kínálói olyan 
országokba mentek volna át, ahol a törlés lehetetlen, vagy csak hosszú idő elteltével 
kerül rá sor.

c) A technikai tiltások létrehozása lehetővé teszi a kommunikációs áramlások 
nagyszabású ellenőrzését, illetve érdeklődést kelt más tiltott vagy akár csak nem kívánt 
tartalmak iránt. Ha az internetes tiltás egyszer már meghonosodott, azt nem csak a 
tizennyolc éven aluli személyek részvételével folytatott szexuális cselekmények 
interneten történő ábrázolása elleni harcban használják fel. A tiltások annak veszélyét 
vetítik előre, hogy a hálózati semlegesség alapelve lényegében sérül.

d) Több dimenzióban kialakított stratégia szükséges, amely erősíti és javítja a rendőri 
hatóságok, az internetes gazdaság, a fennálló internetes panaszbejelentők és az 
INHOPE szolgáltató hálózat együttműködését.

e) A hozzáférést tiltó megoldások aláássák az információhoz és kommunikációhoz fűződő 
internetes szabadságba vetett bizalmat. Ennek megfelelően nem lehet egyetérteni a 
„tiltás előtti törlés” elvével, mivel az tiltó infrastruktúra kialakítását is igényli. Várható, 
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hogy a tiltások pusztán az alkalmi elkövetőket riasztják el, ami nem indokolhat az 
információs szabadságba való ilyen nagymértékű beavatkozást.

f) Nem korlátozódhat csak a webszerverekre a tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális cselekmények ábrázolása elleni harc. Olyan 
kezdeményezésre van szükség, amely egyidejűleg megakadályozza a megfelelő 
tartalmak fájlátviteli protokoll szervereken, e-mailen, mellérendelésen alapuló (peer-to-
peer) hálózatokon és mobilhálózaton át történő cseréjét.

g) Éppen a nemi erkölcs elleni bűncselekmények esetében eltérően kell megítélni azt, 
hogy a gyermekek és fiatalkorúak milyen mértékben szorulnak védelemre szexuális 
érési folyamatuk részeként. A különbségtétel nélkül a szexuális kizsákmányolás 
tényállási határa több uniós tagállamban jelentősen ki lenne terjesztve.

h) Globális közös stratégiára van szükség a fiatal emberek szexuális kizsákmányolása 
ellen. Ebben az értelemben kívánatos, hogy a Bizottság lehetőségeinek keretén belül 
megragadja a kezdeményezést nemzetközileg kötelező egyezmények elfogadása 
érdekében.

5. Az említett okokból jelentős kételyek fogalmazódnak meg abban a tekintetben, hogy a 
javasolt intézkedésekkel megvalósíthatók-e az irányelvre irányuló javaslatban 
megállapított célok.

Az előadó javaslatának főbb elemei:

 Az internetes letiltások elrendelésére ne legyenek konkrét rendelkezések, valamint 
egész Európában ösztönözni kell az irányelv alapján üldözendő tartalmak törlését.

 A „gyermek” és a „gyermekpornográfia” közös európai definíciójának elhagyása.
 Ne kerüljön bevezetésre a jogi személyek büntetőjogi felelőssége.
 Ne kerüljön bevezetésre a feljelentési kötelezettség a szexuális kizsákmányolás vagy a 

szexuális zaklatás gyanúja esetén.
 A definiált tényállások esetében ne kerüljenek meghatározásra konkrét büntetési 

tételek.
 A sértettek védelmének és a megelőzésnek az erősítése mind uniós szinten, mind 

tagállami szinten.
 A nemzetközi együttműködés erősítése és időbeli átalakítása mind a tartalmak 

törlése, a bűncselekmények üldözése, a sértettek védelme, mind a megelőzés esetében.

MÓDOSÍTÁS:

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a gyermekek szexuális zaklatása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a tizennyolc éven aluli személyek
szexuális zaklatása, szexuális 
kizsákmányolása és a részvételükkel 
folytatott szexuális cselekmények 
ábrázolása elleni küzdelemről, valamint a 
2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül 
helyezéséről

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyermekek szexuális zaklatása és 
szexuális kizsákmányolása – így a 
gyermekpornográfia – különösen súlyosan 
sérti az alapvető jogokat, kiváltképpen a 
gyermekeknek a jólétükhöz szükséges 
védelemre és gondoskodásra való jogát, 
amelyet a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája állapít meg.

(1) A tizennyolc éven aluli személyek
szexuális zaklatása és szexuális 
kizsákmányolása – így a részvételükkel 
folytatott szexuális cselekmények 
ábrázolása is – különösen súlyosan sérti az 
alapvető jogokat, kiváltképpen a 
gyermekeknek a jólétükhöz szükséges 
védelemre és gondoskodásra való jogát, 
amelyet a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája állapít meg.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E tekintetben figyelembe kell venni a 
gyermek jogairól szóló 1989. november 
20-i ENSZ-egyezmény, különösen annak 
19. és 34. cikke, valamint az ezen 
egyezményhez csatolt, a gyermekek 
eladásáról, a gyermekprostitúcióról és 
gyermekpornográfiáról szóló, 2000. május 
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25-i fakultatív jegyzőkönyv jelentőségét. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ezzel összefüggésben emlékeztetni 
kell az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 16. cikkének fontosságára, 
amely biztosítja a személyes adatok 
védelméhez való jogot.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) E tekintetben emlékeztetni kell az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8., 
11. és 24. cikkére, amelyek biztosítják a 
magán- és a családi élet tiszteletben 
tartásához, a személyes adatok 
védelméhez, a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságához való jogot, 
valamint a gyermekek jogait.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) E tekintetben emlékeztetni kell az 
emberi jogok és alapvető szabadságjogok 
védelméről szóló európai egyezmény 8. és 
10. cikkének fontosságára, amelyek 
biztosítják a magán- és a családi élet 
tiszteletben tartásához, valamint a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
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jogot.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyermekpornográfia, vagyis a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek, valamint a gyermekek szexuális 
zaklatásának és szexuális 
kizsákmányolásának más különösen súlyos 
formái az új technológiák és az internet 
használata révén egyre növekvő méreteket 
öltenek, és egyre terjednek.

(2) A tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása, valamint a
tizennyolc éven aluli személyek szexuális 
zaklatásának és szexuális 
kizsákmányolásának más formái az új 
technológiák és az internet használata 
révén egyre növekvő méreteket öltenek és 
egyre terjednek.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 
elleni küzdelemről szóló 2004/68/IB 
tanácsi kerethatározat közelíti a tagállami 
jogszabályokat annak érdekében, hogy 
büntethetővé tegyék a gyermek szexuális 
zaklatásának és szexuális 
kizsákmányolásának legsúlyosabb formáit, 
és kiterjesszék a belföldi joghatóságot, 
továbbá hogy előírják a sértettek számára 
nyújtandó támogatás minimumszintjét. A 
büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 
számos jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és kárenyhítéshez való jogot. 
Emellett a joghatóság gyakorlásával 
kapcsolatos, büntetőeljárások során 
felmerülő összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 

(3) A gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia 
elleni küzdelemről szóló 2004/68/IB 
tanácsi kerethatározat közelíti a tagállami 
jogszabályokat annak érdekében, hogy 
büntethetővé tegyék a tizennyolc éven aluli 
személyek szexuális zaklatásának és 
szexuális kizsákmányolásának 
legsúlyosabb formáit, és kiterjesszék a 
belföldi joghatóságot, továbbá hogy 
előírják a sértettek számára nyújtandó 
támogatás minimumszintjét. A 
büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 
számos jogot biztosít a sértettek számára a 
büntetőeljárások folyamán, beleértve a 
védelemhez és kárenyhítéshez való jogot. 
Emellett a joghatóság gyakorlásával 
kapcsolatos, büntetőeljárások során 
felmerülő összeütközések megelőzéséről és 



PE442.976v03-00 8/51 AD\839976HU.doc

HU

kerethatározat elfogadása elősegíti a 
büntetőeljárás összehangolását a 
gyermekek szexuális zaklatását, a 
gyermekek szexuális kizsákmányolását és 
gyermekpornográfiát érintő ügyekben.

rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása elősegíti a 
büntetőeljárás összehangolását a tizennyolc 
éven aluli személyek szexuális zaklatását, 
szexuális kizsákmányolását és a 
részvételükkel folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolását érintő 
ügyekben.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A súlyos bűncselekmények – így a 
gyermekek szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia – olyan átfogó 
megközelítést tesznek szükségessé, amely 
kiterjed a bűnelkövetőkkel szembeni 
bűnvádi eljárás lefolytatására, a kiskorú 
sértettek védelmére, valamint a jelenség 
megelőzésére. A Európai Unió Alapjogi 
Chartájának és a gyermek jogairól szóló 
ENSZ-egyezménynek megfelelően a 
gyermek mindenek fölött álló érdekének 
kell az elsődleges szempontnak lennie az e 
bűncselekmények elleni küzdelem 
érdekében tett bármely intézkedés 
végrehajtása során. A 2004/68/IB 
kerethatározatot olyan új jogi aktussal kell 
felváltani, amely átfogó jogi keretet nyújt a 
tárgyalt célkitűzés megvalósítása 
érdekében.

(5) A súlyos bűncselekmények – így a 
tizennyolc éven aluli személyek szexuális 
zaklatása és szexuális kizsákmányolása, 
valamint a tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása – olyan átfogó 
megközelítést tesznek szükségessé, amely 
kiterjed a bűnelkövetőkkel szembeni 
bűnvádi eljárás lefolytatására, a tizennyolc 
éven aluli sértettek védelmére, valamint a 
jelenség megelőzésére. A Európai Unió 
Alapjogi Chartájának és a gyermek jogairól 
szóló ENSZ-egyezménynek megfelelően a 
tizennyolc éven aluli sértettek mindenek 
fölött álló érdekének fontos szempontnak 
lennie az e bűncselekmények elleni 
küzdelem érdekében tett bármely 
intézkedés végrehajtása során. A 
2004/68/IB kerethatározatot olyan új jogi 
aktussal kell felváltani, amely átfogó jogi 
keretet nyújt a tárgyalt célkitűzés 
megvalósítása érdekében.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókkal kell sújtani a gyermekek 
szexuális zaklatásának és szexuális 
kizsákmányolásának súlyos formáit. Ezek 
közé tartoznak különösen a szexuális 
zaklatás és szexuális kizsákmányolás olyan
különféle formái, amelyeket megkönnyít
az informatikai és kommunikációs 
technológia alkalmazása. Világossá kell 
tenni a gyermekpornográfia 
meghatározását is, és közelíteni kell azt a 
nemzetközi okmányokban található 
fogalommeghatározásokhoz.

(6) Hatékony, arányos szankciókkal kell 
sújtani a tizennyolc éven aluli személyek
szexuális zaklatásának és szexuális 
kizsákmányolásának súlyos formáit, 
valamint a tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott ilyen cselekmények 
– akár informatikai és kommunikációs 
technológiák alkalmazásával történő –
ábrázolását. A tagállamok által a szexuális 
zaklatás és szexuális kizsákmányolás 
különféle formáival szemben alkalmazott 
megközelítésnek választ kell adnia az 
informatikai és kommunikációs 
technológia terén tapasztalható fejlődésre 
és arra a szerepre, amelyet ezek a 
megnyilvánulási lehetőségek az ilyen 
anyagok előállításában és terjesztésében 
esetlegesen játszhatnak.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tizennyolc éven aluli személyek 
szexuális zaklatása és szexuális 
kizsákmányolása, valamint a 
részvételükkel folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása elleni 
eredményes küzdelemhez az elkövetők 
megbüntetését, a sértettek átfogó védelmét 
és a tagállamokban hozott hatékony 
megelőző intézkedéseket ötvöző holisztikus 
megközelítésre van szükség. A 
megelőzésre irányuló megközelítést 
mindenekelőtt az új kommunikációs 
eszközök, például az internet 
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használatában való jártasság elsajátítása 
vonatkozásában kell érezhető és tartós 
módon megvalósítani. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez az irányelv nem irányadó azokra 
tagállami szakpolitikákra nézve, amelyek 
az esetleg gyermekek bevonásával 
folytatott, beleegyezésen alapuló, az 
emberi fejlődés során a szexualitás 
normális felfedezésének tekinthető 
szexuális cselekményekre vonatkoznak, 
figyelembe véve az eltérő kulturális és jogi 
hagyományokat, valamint a gyermekek és 
a fiatal felnőttek közötti kapcsolatfelvétel 
és kapcsolattartás új formáit – ideértve az 
informatikai és kommunikációs 
technológiák útján megvalósulókat is.

(7) Ez az irányelv nem irányadó azokra a 
tagállami szakpolitikákra nézve, amelyek 
hasonló életkorú személyek – akik közül 
legalább egy tizennyolc éven aluli –
bevonásával folytatott, beleegyezésen 
alapuló, az emberi fejlődés során a 
szexualitás normális felfedezésének 
tekinthető szexuális cselekményekre 
vonatkoznak, figyelembe véve az eltérő 
kulturális és jogi hagyományokat, valamint 
a fiatalok közötti kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás új formáit – ideértve az 
informatikai és kommunikációs 
technológiák útján megvalósulókat is.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a 
kulturális és jogi hagyományok 
különbségei nem igazolhatják tizennyolc 
éven aluli személyek szexuális zaklatását
és a részvételükkel folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolását.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket – ideértve a korai 
figyelmeztető rendszerek aktiválását is –
kell az ilyen bűncselekmények 
kinyomozásáért és a vádhatósági 
eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Ezeket a 
nyomozásokat az érintett tagállam 
illetékes igazságügyi hatóságának előzetes 
engedélyéhez kell kötni, és ezen hatóság 
felügyelete mellett kell lefolytatni.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Módosítani kell a joghatósági 
szabályokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása esetén akkor is eljárás alá 
vonhatók legyenek az Európai Unióból 
származó elkövetők, ha a 
bűncselekményeket az Európai Unión 
kívül, különösen az úgynevezett 
szexturizmus során követik el.

(9) Módosítani kell a joghatósági 
szabályokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a tizennyolc éven aluli személyek
szexuális zaklatása és kizsákmányolása 
esetén akkor is eljárás alá vonhatók 
legyenek az Európai Unióból származó 
elkövetők, ha a bűncselekményeket az 
Európai Unión kívül, különösen az 
úgynevezett szexturizmus során követik el.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Figyelembe véve a szükségleteiket, 
gyermekvédelmi intézkedéseket kell 
elfogadni a gyermekek elsődleges 
érdekében. A kiskorú sértetteknek 
könnyen hozzá kell jutniuk a jogi 
segítségnyújtáshoz, beleértve a 
térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor. 
Emellett a kiskorú sértetteknek védelmet 
kell kapniuk – például a tagállami 
bevándorlási vagy üzletszerű kéjelgésre 
vonatkozó jogszabályok alapján kiszabható 
– szankcióktól, amennyiben az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre. 
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek.

(10) Figyelembe véve a szükségleteiket, a 
tizennyolc éven aluli sértettek védelmére
intézkedéseket kell elfogadni elsődleges 
érdekükben. E sértetteknek könnyen hozzá 
kell jutniuk a jogi segítségnyújtáshoz, 
beleértve a térítésmenetes jogi tanácsadást 
és jogi képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor. 
Emellett a tizennyolc éven aluli
sértetteknek védelmet kell kapniuk –
például a tagállami bevándorlási vagy 
üzletszerű kéjelgésre vonatkozó 
jogszabályok alapján kiszabható –
szankcióktól, amennyiben az illetékes 
hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre. 
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a tizennyolc éven aluli sértetteknek.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A bűnismétlés megelőzése, illetve 
minimálisra korlátozása érdekében fel kell 
mérni az elkövetők által jelentett veszélyt 
és a gyermekek elleni szexuális 
bűncselekmények esetleges ismételt 
elkövetésének kockázatát, továbbá
önkéntes alapon hozzáférést kell biztosítani 
számukra a hatékony bűnmegelőzési
programokhoz és intézkedésekhez.

(11) A bűnismétlés megelőzése, illetve 
minimálisra korlátozása érdekében fel kell 
mérni az elkövetők által jelentett veszélyt 
és a tizennyolc éven aluli személyek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázatát. Az 
elkövetőre vonatkozó ítéletbe 
mindenképpen megfelelő rendelkezést kell 
foglalni, amelynek figyelembe kell vennie 
az elkövetőknek az emberi jogok és és 
alapvető szabadságjogok védelméről szóló 
európai egyezmény 5. cikkének (1) 
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bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése 
szerinti jogait. Továbbá az elkövetők
számára önkéntes alapon hozzáférést kell 
biztosítani segítő programokhoz vagy 
kezelésekhez

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységek 
gyakorlásától. Az ilyen tilalmak EU-n 
belüli érvényesítését meg kell könnyíteni.

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a tizennyolc éven aluli személyekkel 
való rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenységek gyakorlásától. Az ilyen 
tilalmak EU-n belüli érvényesítését – a 
létező adatvédelmi előírások betartása 
mellett – meg kell könnyíteni. Ennek 
előfeltétele a tagállamokban érvényes jog 
alkalmazásával, jogállami keretek között 
zajló eljárás lefolytatása.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy 
megnehezítik ilyen képek feltöltését a 
nyilvánosan hozzáférhető világhálóra.
Ezért intézkedésre van szükség a 

(13) A tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális
cselekmények ábrázolása olyan típusú 
tartalom, amelynek létrehozása, 
terjesztése, többszörözése vagy 
megszerzése nem védhető az alapjogokra 
való hivatkozással. A „szexuális 
cselekmények ábrázolása” kifejezés célja, 
hogy kiszélesítse a visszaélés fogalmát 
minden olyan szexuális cselekményre, 
amelyben tizennyolc éven aluli személyek 
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tartalomnak a forrásnál való eltávolítása, 
valamint a gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló képek terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal, 
az ilyen erőfeszítések ellenére nehéznek 
bizonyul a gyermekpornográf tartalom 
forrásnál történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák. 
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 

vesznek részt, még azokra az esetekre is, 
ha ez utóbbiakat arra kényszerítették, 
hogy e cselekményeket saját magukon 
végezzék el. Ezért intézkedésre van 
szükség a tartalomnak a forrásnál való, 
lehető leggyorsabb eltávolítása, valamint 
az ilyen tartalmak elkészítésében,
terjesztésében vagy letöltésében bűnös 
személyek kézre kerítése és a megfelelő 
jogi eljárásnak való alávetése érdekében. 
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén, illetve 
két- vagy többoldalú megállapodások 
alapján elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, tizennyolc éven aluli 
személyek részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolását tartalmazó 
weboldalakat. Az internetes forródrót-
szolgáltatók nemzetközi szövetségével 
(INHOPE) folytatott együttműködést meg 
kell erősíteni. Az illetékes hatóságok 
közötti együttműködés erősítésére van 
szükség, kiváltképpen a munkafeladatok 
megkettőződésének elkerülése érdekében.
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.
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összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel ezen irányelv célját, azaz a 
gyermekek szexuális zaklatása, szexuális 
kizsákmányolása, és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelmet a 
tagállamok egyedül nem képesek 
kielégítően megvalósítani, és e cél –
nagyságrendjét és hatásait tekintve – az 
Unió szintjén jobban megvalósítható, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
és 5. cikkében foglalt szubszidiaritás 
elvével összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az arányosság elvének 
megfelelően, amelyet az utóbbi cikk rögzít, 
ez az irányelv nem lép túl az e cél 
megvalósításához szükséges mértéken.

(14) Mivel ezen irányelv célját, azaz a 
tizennyolc éven aluli személyek szexuális 
zaklatása, szexuális kizsákmányolása, és a 
tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása elleni küzdelmet 
a tagállamok egyedül nem képesek 
kielégítően megvalósítani, és e cél –
nagyságrendjét és hatásait tekintve – az 
Unió szintjén jobban megvalósítható, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
és 5. cikkében foglalt szubszidiaritás 
elvével összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez az 
irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen 
az emberi méltóságot, a kínzás és az 
embertelen vagy megalázó bánásmód és 

(15) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és szem előtt tartja a 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen 
az emberi méltóságot, a kínzás és az 
embertelen vagy megalázó bánásmód és 
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büntetés tilalmát, a gyermekek jogait, a 
szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, a bűncselekmények 
és büntetések törvényességének és 
arányosságának elveit. Ez az irányelv 
mindenekelőtt az említett jogok teljes körű 
tiszteletben tartására törekszik, és ennek 
megfelelően kell végrehajtani.

büntetés tilalmát, a gyermekek jogait, a 
szabadsághoz és biztonsághoz való jogot, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a személyes adatok védelmét, 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, a bűncselekmények 
és büntetések törvényességének és 
arányosságának elveit. Ez az irányelv 
mindenekelőtt biztosítja az említett jogok 
teljes körű tiszteletben tartását, és ennek 
megfelelően kell végrehajtani.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tizennyolc éven aluli személyek 
interneten történő kizsákmányolása, 
zaklatása vagy szexuális megtámadása 
etikai és oktatási szempontból kiemelt 
fontosságú ügy, amelyben a megelőző 
intézkedések alapját a tizennyolc éven 
aluli személyek jogainak fenntartása 
alkotja.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja a bűncselekményi 
tényállások és a büntetési tételek 
meghatározására vonatkozó szabályozási 
minimumok megállapítása a gyermekek
szexuális kizsákmányolása terén. A 
jogszabály további célja, hogy közös 
rendelkezéseket vezessen be a 
bűncselekmények megelőzése és azok 
áldozatainak védelme érdekében.

Ezen irányelv célja a bűncselekményi 
tényállások és a büntetési tételek 
meghatározására vonatkozó szabályozási 
minimumok megállapítása a tizennyolc 
éven aluli személyek szexuális zaklatása 
és szexuális kizsákmányolása, valamint a 
részvételükkel folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása terén. A 
jogszabály további célja, hogy közös 
rendelkezéseket vezessen be a 
bűncselekmények megelőzése és azok 
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áldozatainak védelme érdekében.

Indokolás

Egységesen „a tizennyolc éven aluli személyek szexuális zaklatása és szexuális 
kizsákmányolása, valamint a részvételükkel folytatott szexuális cselekmények ábrázolása” 
szóhasználat szükséges az egész irányelvben. El kell tekinteni a legalacsonyabb büntetési tétel 
használatától, mivel az érintett megállapítások megkérdőjelezik az uniós tagállamokban a 
büntetőjogi szankciók rendszertanát.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „gyermek”: bármely 18 évesnél 
fiatalabb személy;

törölve

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat erőteljesen beavatkozik az uniós tagállamok büntetőjoga 
részterületeinek rendszertanába. A javaslatnak különösen nem kellene feladnia a sok uniós 
tagállamban megtartott háromlépcsős elhatárolást a gyermek (14 éves korig), a fiatalkorú 
(14–18 éves korig) és a fiatal felnőtt (21 éves korig), között. Ezért le kell mondani a 
„gyermek” fogalmának uniós szintű definíciójáról.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyermekpornográfia”: b) „a tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása”:

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) bármely adathordozó, amely kifejezetten i) bármely adathordozó, amely kifejezetten 
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szexuális – valódi vagy színlelt –
magatartást tanúsító gyermeket ábrázol; 
vagy

szexuális – valódi vagy színlelt –
magatartást tanúsító tizennyolc éven aluli 
személyt ábrázol; vagy

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) gyermek nemi szerveinek bármely, 
elsődlegesen a nemi vágy felkeltése 
céljából történő ábrázolása; vagy

ii) tizennyolc éven aluli személy nemi 
szerveinek bármely, elsődlegesen a nemi 
vágy felkeltése céljából történő ábrázolása;

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – iii pont

Commission proposal Módosítás

iii) kifejezetten szexuális – valódi vagy 
színlelt – magatartást tanúsító, 
gyermeknek látszó személyt ábrázoló 
adathordozó, vagy gyermeknek látszó 
személy nemi szerveinek bármely, 
elsődlegesen a nemi vágy felkeltése 
céljából történő ábrázolása; vagy

törölve

Indokolás

Túlságosan kiterjeszti a büntethetőséget az olyan elkövetési tárgyak esetére rendelt 
büntethetőség, mint például a „gyermeknek látszó személyt ábrázoló kép” és a „valódi 
ábrázolás”. Az elkövetési tárgy tulajdonságai túlságosan tágnak tűnnek, mivel mindenkinek 
más elképzelése van egy gyermeknek látszó személyt ábrázoló képről, csakúgy mint a valódi 
vagy valósághű ábrázolásokról. Büntetni személyek és azok szexuális önrendelkezése elleni 
cselekményeket kell, nem pedig egy azokra vonatkozó elképzelést.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) kifejezetten szexuális magatartást 
tanúsító gyermek valószerű képei, vagy 
gyermek nemi szerveinek valószerű képei, 
függetlenül a gyermek tényleges 
létezésétől, amelyek elsődlegesen a nemi 
vágy felkeltésére szolgálnak;

törölve

Indokolás

Túlságosan kiterjeszti a büntethetőséget az olyan elkövetési tárgyak esetére rendelt 
büntethetőség, mint például a „gyermeknek látszó személyt ábrázoló kép” és a „valódi 
ábrázolás”. Az elkövetési tárgy tulajdonságai túlságosan tágnak tűnnek, mivel mindenkinek 
más elképzelése van egy gyermeknek látszó személyt ábrázoló képről, csakúgy mint a valódi 
vagy valósághű ábrázolásokról. Büntetni személyek és azok szexuális önrendelkezése elleni 
cselekményeket kell, nem pedig egy azokra vonatkozó elképzelést.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kifejezetten szexuális – valódi vagy 
színlelt – magatartást tanúsító gyermek; 
vagy

i) kifejezetten szexuális – valódi vagy 
színlelt – magatartást tanúsító tizennyolc 
éven aluli személy; vagy

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a gyermek nemi szervei elsődlegesen a 
nemi vágy felkeltése céljából;

ii) a tizennyolc éven aluli személy nemi 
szervei elsődlegesen a nemi vágy felkeltése 
céljából;
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „jogi személy”: a hatályos jog 
értelmében jogi személyiséggel rendelkező 
bármely jogalany, kivéve az államokat, 
illetve a közhatalmi jogosítványokat 
gyakorló közjogi testületeket, valamint a 
közjogi nemzetközi szervezeteket.

törölve

Indokolás

A büntetőjogi felelősség jogi személyekkel szembeni bevezetése idegen a legtöbb uniós 
tagállam büntetőjogi rendszerétől, ezért elutasítandó. Ennélfogva az anyagi büntetőjogban 
nincs szükség a jogi személy definiálására.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2)–(5) bekezdésben 
említett szándékos magatartások 
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

(1) Mivel a büntetőjogi rendszerek az 
egyes tagállamoktól elválaszthatatlan 
szempontok, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a következőkben 
ismertetett szándékos magatartások 
büntetőjogi tényállásként törvénybe 
legyenek iktatva, valamint hogy 
büntetőjogi szankciórendszerüknek 
megfelelően a cselekményekre súlyukhoz 
igazodó büntetési tételeket határozzanak 
meg.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermek a nemi vágy 
felkeltése céljából szexuális zaklatás vagy 
szexuális tevékenység megtekintésére 
történő rábírása – akkor is, ha abban a 
gyermek nem vesz részt – miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

(2) A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő személy a nemi vágy 
felkeltése céljából szexuális zaklatás vagy 
szexuális tevékenység megtekintésére 
történő rábírása – akkor is, ha abban a 
személy nem vesz részt – az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermekkel folytatott 
szexuális tevékenység miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

(3) A nemzeti jog szerinti beleegyezési 
korhatárt el nem érő személlyel folytatott 
szexuális tevékenység az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti magatartásnak minősül.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben: 

(4) A tizennyolc éven aluli személlyel
folytatott szexuális tevékenység, 
amennyiben: 
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Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a gyermekkel kapcsolatban fennálló, 
elismert bizalmi, hatalmi vagy befolyási 
helyzettel élnek vissza, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen; vagy 

i) az e személlyel kapcsolatban fennálló, 
elismert bizalmi, hatalmi vagy befolyási 
helyzettel élnek vissza; vagy

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a gyermek különösen veszélyeztetett 
helyzetével, különösen szellemi vagy testi 
fogyatékosságával, vagy eltartotti 
helyzetével élnek vissza, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen; vagy

ii) e személy különösen veszélyeztetett 
helyzetével, különösen szellemi vagy testi 
fogyatékosságával, vagy eltartotti 
helyzetével élnek vissza; vagy

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) kényszert, erőszakot vagy fenyegetést 
alkalmaznak, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább tíz 
évig terjedjen.

iii) i. kényszert, erőszakot vagy fenyegetést 
alkalmaznak;
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Gyermek harmadik féllel való szexuális 
tevékenységre kényszerítése miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább tíz évig terjedjen.

(5) Tizennyolc éven aluli személy 
harmadik féllel való szexuális 
tevékenységre kényszerítése az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2)–(11) bekezdésben 
említett szándékos magatartások 
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

(1) Mivel a büntetőjogi rendszerek az 
egyes tagállamoktól elválaszthatatlan 
szempontok, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a következőkben 
ismertetett szándékos magatartások 
büntetőjogi tényállásként törvénybe 
legyenek iktatva, valamint hogy 
büntetőjogi szankciórendszerüknek 
megfelelően a cselekményekre súlyukhoz 
igazodó büntetési tételeket határozzanak 
meg.
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Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

(2) Tizennyolc éven aluli személy
pornográf előadáson való részvételre való 
rábírása az (1) bekezdésben foglaltak 
szerinti magatartásnak minősül.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

(3) Tizennyolc éven aluli személy
pornográf előadáson való részvételre való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
személy egyéb kizsákmányolása az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

(4) Tizennyolc éven aluli személy
részvételével folytatott pornográf 
előadáson való szándékos részvétel az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.
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Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

(5) Tizennyolc éven aluli személy
pornográf előadáson való részvétele 
érdekében végzett kerítés az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább öt évig terjedjen.

(6) A tizennyolc éven aluli személyt 
szexuális tevékenységben való részvételre 
rábíró vagy ilyen részvételt kihasználó 
személy, amennyiben fizetségképpen pénzt 
vagy egyéb díjazást, illetve ellenértéket 
adnak vagy ígérnek, függetlenül attól, 
hogy ezt a fizetséget, ígéretet vagy 
ellenértéket a tizennyolc éven aluli 
személynek vagy harmadik félnek 
nyújtják, bűnös az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti szándékos 
magatartásban.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen.

törölve
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

(8) Tizennyolc éven aluli személlyel
szexuális tevékenységet folytató és 
fizetségképpen pénzt vagy egyéb díjazást, 
illetve ellenértéket felajánló vagy ígérő 
személy, függetlenül attól, hogy ezt a 
fizetséget, ígéretet vagy ellenértéket a 
tizennyolc éven aluli személynek vagy 
harmadik félnek nyújta, bűnös az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti szándékos 
magatartásban.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen.

(9) Tizennyolc éven aluli személy
pornográf előadáson való részvételre 
kényszerítése az (1) bekezdésben foglaltak 
szerinti magatartásnak minősül.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Gyermekprostitúció érdekében 
végzett kerítés miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen.

(10) A tizennyolc éven aluli személyt 
szexuális tevékenységben való részvételre 
alkalmazó vagy kényszerítő személy, 
amennyiben fizetségképpen pénzt vagy 
egyéb díjazást, illetve ellenértéket adnak 
vagy ígérnek, függetlenül attól, hogy ezt a 
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fizetséget, ígéretet vagy ellenértéket a 
tizennyolc éven aluli személynek vagy 
harmadik félnek nyújtják, bűnös az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti szándékos 
magatartásban.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig terjedjen.

törölve

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gyermekpornográfiával kapcsolatos 
bűncselekmények

A tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásával kapcsolatos 
bűncselekmények

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2) –(6) bekezdésben 
említett szándékos magatartások
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

(1) Mivel a büntetőjogi rendszerek az 
egyes tagállamoktól elválaszthatatlan 
szempontok, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a következőkben 
ismertetett szándékos magatartások 
büntetőjogi tényállásként törvénybe 
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legyenek iktatva, valamint hogy 
büntetőjogi szankciórendszerüknek 
megfelelően a cselekményekre súlyukhoz 
igazodó büntetési tételeket határozzanak 
meg.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Gyermekpornográfia megszerzése 
vagy birtoklása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
egy évig terjedjen.

(2) Tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekményeket ábrázoló anyagok 
megszerzése vagy birtoklása az (1) 
bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Gyermekpornográfiához való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
egy évig terjedjen.

(3) Tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásaihoz való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése az (1) bekezdésben foglaltak 
szerinti magatartásnak minősül.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gyermekpornográfia megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen.

(4) Tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásainak megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása az (1) 
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bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Gyermekpornográfia felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább két évig terjedjen.

(5) Tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásainak felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele 
az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Gyermekpornográfia előállítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

(6) Tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolásainak előállítása 
az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magatartásnak minősül.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alábbi szándékos magatartások 
büntetendők legyenek:

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alábbi szándékos magatartás büntetendő
legyen, valamint hogy büntetőjogi 
szankciórendszerüknek megfelelően a 
cselekményekre súlyukhoz igazodó 
büntetési tételeket határozzanak meg:

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti belegyezési korhatárt el nem ért 

A nagykorú személy által a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt el nem ért 
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gyermekkel a 3. cikk (3) bekezdésében és a 
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat miatt, amennyiben az ajánlatot az 
ilyen találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi, a kiszabható 
szabadságveszés felső határa legalább két 
évig terjedjen.

személlyel a 3. cikk (3) bekezdésében és az 
5. cikk (6) bekezdésében említett 
bűncselekmények valamelyikének céljából 
történő találkozásra – informatikai és 
kommunikációs technológia útján – tett 
ajánlat, amennyiben az ajánlatot az ilyen 
találkozás létrejöttét eredményező 
tényleges cselekmény követi.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3–6. cikkben említett bűncselekményekre 
való felbujtás és az azok elkövetéséhez 
nyújtott bűnsegély büntetendő legyen.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3–6. cikkben említett bűncselekményekre 
való felbujtást és az azok elkövetéséhez 
nyújtott bűnsegélyt jogszabályaikban 
bűncselekményként határozzák meg, és 
büntetőjogi szankcióik rendszerének 
megfelelően e cselekmények súlyát 
tükröző ítéletek kiszabásával büntessék.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3.cikk (3)–(5) bekezdésében, valamint – a 
gyermek jelenlétében elkövetett szexuális 
zaklatás tekintetében – (2) bekezdésében, a 
4. cikk (2)–(3) és (5)–(11) bekezdésében, 
továbbá az 5. cikk (2) és (4)–(6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
kísérlete büntetendő legyen.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3.cikk (3)–(5) bekezdésében, valamint – a 
gyermek jelenlétében elkövetett szexuális 
zaklatás tekintetében – (2) bekezdésében, a 
4. cikk (2)–(3) és (5)–(11) bekezdésében, 
továbbá az 5. cikk (2) és (4)–(6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
kísérletét jogszabályaikban 
bűncselekményként határozzák meg, és 
büntetőjogi szankcióik rendszerének 
megfelelően e cselekmények súlyát 
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tükröző ítéletek kiszabásával büntessék.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy
az alábbi szándékos magatartások 
büntetendők legyenek:

(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az alábbi szándékos 
magatartások megelőzése és betiltása 
érdekében, valamint annak biztosítására, 
hogy azokat jogszabályaikban 
bűncselekményként határozzák meg, és 
büntetőjogi szankcióik rendszerének 
megfelelően e cselekmények súlyát 
tükröző ítéletek kiszabásával büntessék:

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésnek gyermek 
jelenlétében folytatott szexuális 
tevékenységgel kapcsolatos rendelkezései, 
valamint a 3. cikk (3) bekezdésének, a 4. 
cikk (2) és (4) bekezdésének rendelkezései 
és az 5. cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak a gyermek, valamint életkor, 
pszichológiai és fizikai fejlettség és 
érettség tekintetében hozzá közel álló
személy részvételével folytatott, 
beleegyezésen alapuló szexuális 
tevékenységre, amennyiben annak során 
zaklatás nem valósul meg.

A 3. cikk (2) bekezdésének szexuális 
tevékenység megtekintésével kapcsolatos 
rendelkezései, valamint a 3. cikk (3) 
bekezdésének, a 4. cikk (2) és (4) 
bekezdésének rendelkezései és az 5. cikk 
rendelkezései nem vonatkoznak az olyan, 
beleegyezésen alapuló szexuális 
tevékenységre, amely olyan személyek 
között zajlik, akik közül legalább egy 
tizennyolc éven aluli személy, illetve 
amely hasonló életkorú és pszichológiai és 
fizikai fejlettségű és érettségű személy 
részvételével folyik, amennyiben annak 
során zaklatás nem valósul meg.

Módosítás 65
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv alkalmazásában 
súlyosbító körülményeknek kell tekinteni 
az alábbi körülményeket, amennyiben nem 
tartoznak eleve a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények tényállási elemei közé:

(1) A tagálllamok megteszik a szükséges 
jogalkotási vagy más intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
alábbi körülményeket, amennyiben nem 
tartoznak eleve a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények tényállási elemei közé, 
súlyosbító körülményként lehessen 
figyelembe venni:

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyermek nem érte el a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt;

a) a sértett nem érte el a nemzeti jog 
szerinti beleegyezési korhatárt;

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bűncselekményt szellemi vagy testi 
fogyatékossága, illetve eltartotti helyzete 
miatt különösen veszélyeztetett gyermek
sérelmére követték el;

b) a bűncselekményt szellemi vagy testi 
fogyatékossága, illetve eltartotti helyzete 
miatt különösen veszélyeztetett sértett
sérelmére követték el;

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bűncselekményt családtag, a 
gyermekkel közös háztartásban élő, vagy 
felügyeleti jogával visszaélő személy 

c) a bűncselekményt családtag, a sértettel
közös háztartásban élő, vagy felügyeleti 
jogával visszaélő személy követte el;



AD\839976HU.doc 33/51 PE442.976v03-00

HU

követte el;

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a bűncselekmény veszélyeztette a
gyermek életét;

g) a bűncselekmény veszélyeztette a sértett
életét;

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a bűncselekmény során súlyos erőszakot 
alkalmaztak vagy súlyos sérelmet okoztak 
a gyermeknek.

h) a bűncselekmény során súlyos erőszakot 
alkalmaztak vagy súlyos sérelmet okoztak 
a sértettnek.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdésben említett 
súlyosbító körülmények közül legalább egy 
megvalósul, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a 3–6. cikkben említett 
bűncselekményeket, az azok alapeseteire 
előírtnál súlyosabb, hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciókkal büntessék.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett 
súlyosbító körülmények közül legalább egy 
megvalósul, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a 3–6. cikkben említett 
bűncselekményeket olyan, az azok 
alapeseteire előírtnál súlyosabb, hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókkal 
büntessék, amelyek megfelelnek 
büntetőjogi szankcióik és ítélkezési 
gyakorlatuk rendszerének, és tükrözik a 
vonatkozó bűncselekmények súlyosságát.
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Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan 
eltiltható legyen a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától.

(1) A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan 
eltiltható legyen a tizennyolc éven aluli 
személyekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenység 
gyakorlásától való tartós eltiltására 
irányuló intézkedés hatékony végrehajtása 
céljából, különösen amennyiben a 
megkereső tagállam egyes tevékenységek 
gyakorlását attól a feltételtől teszi függővé, 
hogy a jelölteket nem ítélték el az ezen 
irányelv 3–7. cikkében említett 
bűncselekmények miatt – továbbítsák az 
irányelv 3–7. cikkében említett 
bűncselekmények bármelyike miatti 
elítélésből származó eltiltással kapcsolatos 
információkat, amennyiben azt az érintett 

(3) A bűnügyi nyilvántartásból származó 
információk tagállamok közötti cseréjének 
megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 
2009/315/IB kerethatározat 7. cikkének (2) 
bekezdésétől, valamint 9. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy – az adott személy 
tizennyolc éven aluli személyekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától való, átmeneti 
vagy tartós eltiltására irányuló intézkedés 
hatékony végrehajtása céljából, különösen 
amennyiben a megkereső tagállam egyes 
tevékenységek gyakorlását attól a 
feltételtől teszi függővé, hogy a jelölteket 
nem ítélték el az ezen irányelv 3–7. 
cikkében említett bűncselekmények miatt –
továbbítsák az irányelv 3–7. cikkében 
említett bűncselekmények bármelyike 
miatti elítélésből származó eltiltással 
kapcsolatos információkat, amennyiben azt 
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személy állampolgársága szerinti tagállam 
központi hatósága a kerethatározat 6. cikke 
alapján kéri, és amennyiben a szóban forgó 
eltiltásra vonatkozóan a kerethatározat 7. 
cikkének (2) és (4) bekezdése alapján 
megadott információk valamennyi esetben 
az említett célra használhatók fel.

az érintett személy állampolgársága 
szerinti tagállam központi hatósága a 
kerethatározat 6. cikke alapján kéri, és 
amennyiben a szóban forgó eltiltásra 
vonatkozóan a kerethatározat 7. cikkének 
(2) és (4) bekezdése alapján megadott 
információk valamennyi esetben az 
említett célra használhatók fel.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
jogi személyek felelősségre vonhatók 
legyenek az 3–7. cikkben említett bármely 
bűncselekményért, amelyet akár saját 
nevében eljárva, akár a jogi személy 
valamely szervének tagjaként eljárva olyan 
személy követett el a jogi személy javára, 
aki a jogi személyen belül vezető tisztséget 
tölt be, amely a következők egyikén alapul:

(1) A tagállamok megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
jogi személyek felelősségre vonhatók 
legyenek az 3–7. cikkben említett bármely 
bűncselekményért, amelyet akár saját 
nevében eljárva, akár a jogi személy 
valamely szervének tagjaként eljárva olyan 
természetes személy követett el a jogi 
személy javára, aki a jogi személyen belül 
vezető tisztséget tölt be, amely a 
következők egyikén alapul:

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
A jogi személyek elleni szankciók
(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
11. cikk (1) bekezdése értelmében 
felelősnek talált jogi személy hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókkal 
büntetendő legyen, amelyek magukban 
foglalnak büntetőjogi és nem büntetőjogi 
pénzügyi szankciókat, valamint egyéb 
szankciókra is kiterjedhetnek, mint 
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például:
a) kizárás az állami kedvezményekből és 
támogatásokból;
b) kereskedelmi tevékenység folytatásától 
való átmeneti vagy végleges eltiltás;
c) bírósági felügyelet alá helyezés;
d) bíróság által elrendelt felszámolás;
e) a bűncselekmény elkövetésére használt 
létesítmények ideiglenes vagy végleges 
bezárása.
(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az 11. cikk (2) bekezdése alapján 
felelősségre vont jogi személy hatékony, 
arányos és visszatartó erejű büntetéssel 
vagy intézkedésekkel legyen büntethető.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–(6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
kiskorú sértettjei mentesüljenek a 
büntetőeljárás, illetve a büntetés kiszabása 
alól olyan jogellenes cselekményekben 
való részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.

A tagállamok lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–(6) 
bekezdésében említett bűncselekmények 
sértettjei mentesüljenek a büntetőeljárás, 
illetve a büntetés kiszabása alól olyan 
jogellenes cselekményekben való 
részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy hatékony nyomozati 
eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények ügyében a nyomozás és 
a büntetőeljárás lefolytatásáért felelős 

(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy hatékony nyomozati 
eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények ügyében a nyomozás és 
a büntetőeljárás lefolytatásáért felelős 
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személyek, csoportok vagy szolgálatok 
rendelkezésére, lehetővé téve fedett 
nyomozás alkalmazását legalább az 
informatikai és kommunikációs 
technológia felhasználásával elkövetett 
cselekmények esetén.

személyek, csoportok vagy szolgálatok 
rendelkezésére, lehetővé téve fedett 
nyomozás alkalmazását legalább az 
informatikai és kommunikációs 
technológia felhasználásával elkövetett 
cselekmények esetén. Ezeket a 
nyomozásokat az érintett tagállam 
illetékes igazságügyi hatóságának előzetes 
engedélyéhez kell kötni, és ezen hatóság 
felügyelete mellett kell lefolytatni.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
nyomozócsoportok vagy szolgálatok 
számára, hogy megkíséreljék a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek azonosítását az anyagok, pl. az 
informatikai és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
gyermekekkel való kapcsolattartásra 
köteles szakemberek számára a nemzeti 
jogban előírt titoktartási szabályok ne 
jelenthessék annak akadályát, hogy 
bejelentést tegyenek a gyermekvédelemért 
felelős hatóságok számára az olyan 
helyzetetekről, amikor alapos okuk van azt 

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
elsősorban tizennyolc éven aluli 
személyekkel való kapcsolattartásra köteles 
szakemberek számára a nemzeti jogban 
előírt titoktartási szabályok ne jelenthessék 
annak akadályát, hogy bejelentést tegyenek 
a gyermekvédelemért felelős hatóságok 
számára az olyan helyzetekről, amikor 
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feltételezni, hogy a gyermek a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettje.

alapos okuk van azt feltételezni, hogy egy
tizennyolc éven aluli személy a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettje.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekményekről tudomással bíró vagy 
azok elkövetését jóhiszeműen feltételező 
személyeket, hogy tegyenek bejelentést 
ezekről a tényekről a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok számára.

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék a 3–7. cikkben említett, 
tizennyolc éven aluli személyek ellen 
elkövetett bűncselekményekről tudomással 
bíró vagy azok elkövetését jóhiszeműen 
feltételező személyeket, hogy tegyenek
bejelentést ezekről a tényekről a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok számára.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
létrejöjjenek a tizennyolc éven aluli 
személyeket tanácsokkal ellátó és segítő 
tájékoztatási szolgálatok, például speciális 
telefonos segélyvonalak és internetes 
oldalak.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
megelőző kampányok induljanak az 
iskolákban azzal a céllal, hogy a 
tizennyolc éven aluli személyek jobban 
megértsék a minden embert megillető 
személyiségi jogokat, önmaguk és mások 
tiszteletét, valamint hogy segítsenek nekik 
felismerni a nem helyénvaló, tolakodó 
vagy visszaélést jelentő helyzeteket. 

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyermek mindenek fölött álló 
érdekének figyelembevételével segítséget, 
támogatást és védelmet kell nyújtani a 3–7. 
cikkben említett bűncselekmények 
sértettjeinek.

(1) Azoknak a tizennyolc éven aluli 
személyeknek, akik a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjei, segítséget, 
támogatást és védelmet kell nyújtani e 
személyek mindenek fölött álló érdekének 
figyelembevételével.

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjének bizonytalan 
az életkora, és alapos okkal feltételezhető, 
hogy az említett személy gyermek, akkor
életkorának ellenőrzéséig vélelmezzék ezt 
annak érdekében, hogy haladéktalanul 
hozzájuthasson a 18. és 19. cikk szerinti 
segítséghez, támogatáshoz és védelemhez.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjének bizonytalan 
az életkora, és alapos okkal feltételezhető, 
hogy az említett személy tizennyolc éven 
aluli, akkor életkorának ellenőrzéséig 
vélelmezzék ezt annak érdekében, hogy 
haladéktalanul hozzájuthasson a 18. és 19. 
cikk szerinti segítséghez, támogatáshoz és 
védelemhez.
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Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértettek segítésére és támogatására, azok 
fizikai és pszichoszociális gyógyulási 
folyamata során tett egyes rövid és hosszú 
távú intézkedéseket minden egyes kiskorú 
sértett sajátos körülményeinek egyedi 
értékelését követően, valamint a gyermek
véleményének, szükségleteinek és 
aggodalmainak kellő figyelembevételével 
fogadják el.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
sértettek segítésére és támogatására, azok 
fizikai és pszichoszociális gyógyulási 
folyamata során tett egyes rövid és hosszú 
távú intézkedéseket minden egyes sértett 
sajátos körülményeinek egyedi értékelését 
követően, valamint a sértett véleményének, 
szükségleteinek és aggodalmainak kellő 
figyelembevételével fogadják el.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjei különösen 
veszélyeztetett sértetteknek tekintendők a 
büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdése, 8. cikkének (4) 
bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése 
alapján.

(3) Azok a tizennyolc éven aluli 
személyek, akik a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjei, különösen 
veszélyeztetett sértetteknek tekintendők a 
büntetőeljárásban a sértettek jogállásáról 
szóló 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdése, 8. cikkének (4) 
bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése 
alapján.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
olyan tájékoztatási kampányok és más 
kampányok induljanak, amelyek célja a 



AD\839976HU.doc 41/51 PE442.976v03-00

HU

tizennyolc éven aluli személyek 
részvételével folytatott szexuális 
cselekmények ábrázolása veszélyeinek 
megelőzése, különösen összpontosítva a 
bűncselekmények azonosításának és 
megelőzésének módjaira.

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
segítsék és bátorítsák a tanárokat, 
szociális munkásokat, ifjúsági vezetőket és 
a tizennyolc éven aluli személyekkel 
dolgozó valamennyi személyt abban, hogy 
tananyagaikban, tevékenységeikben 
nyújtsanak a médiával és az internettel 
kapcsolatos oktatást azzal a céllal, hogy 
megtanítsák a tizennyolc éven aluli 
személyeknek azokat a reakciókat, 
amelyek megvédelmezhetik őket a 
bántalmazástól. Létfontosságú 
megtanítani a tizennyolc éven aluli 
személyeknek az internet biztonságos 
használatát.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az oktatás valamennyi szintjének alapvető 
célkitűzéseibe és értékeibe nevelési célú 
intézkedéseket építsenek be. 
Elengedhetetlen olyan hozzáállást 
kialakítani, amely a tiszteleten és az 
igazságosságon alapszik, és amely 
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lehetővé teszi a tizennyolc éven aluli 
személyek számára, hogy kialakítsák saját 
önbecsülésüket és tiszteletben tartsanak 
másokat, valamint tiszteljék az 
intézményeket és környezetüket. A 
tizennyolc éven aluli személyek csak 
akkor tudnak tudatára ébredni annak, 
hogy visszaélést követtek el ellenük, 
valamint akkor tudják felismerni az 
esetlegesen tapasztalt nem helyénvaló 
vagy tolakodó helyzeteket, ha környezetük 
odafigyel rájuk és meghallgatja őket.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiskorú sértettek védelme a bűnügyi 
nyomozásban és a büntetőeljárásban

A sértettek védelme a bűnügyi nyomozás 
és a büntetőeljárás során

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
igazságügyi hatóságok különleges 
képviselőt nevezzenek ki a sértett számára, 
amennyiben a szülői felelősséget 
gyakorlókat a büntetőeljárás során – a 
köztük és a sértett közötti érdekellentét 
miatt – kizárták a gyermek képviseletéből, 
vagy amennyiben a gyermeknek nincs 
kísérője vagy elszakadt a családjától.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
igazságügyi hatóságok különleges 
képviselőt nevezzenek ki a sértett számára, 
amennyiben a szülői felelősséget 
gyakorlókat a büntetőeljárás során – a 
köztük és a sértett közötti érdekellentét 
miatt – kizárták a tizennyolc éven aluli 
személy képviseletéből, vagy amennyiben a 
tizennyolc éven aluli személynek nincs 
kísérője vagy elszakadt a családjától. A 
döntéshozatal előtt meg kell hallgatni a 
sértettet.
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Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kiskorú sértettek haladéktalanul 
térítésmenetes jogi tanácsadáshoz és jogi 
képviselethez jussanak többek között a 
kártérítési igény céljából is.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a tizennyolc éven aluli sértettek 
haladéktalanul térítésmenetes jogi 
tanácsadáshoz és jogi képviselethez 
jussanak többek között a kártérítési igény 
céljából is.

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiskorú sértett kihallgatására a 
tényállásnak a hatáskörrel rendelkező 
hatóság számára történő bejelentését 
követően indokolatlan késedelem nélkül 
sor kerüljön;

a) a tizennyolc éven aluli sértett 
kihallgatására a tényállásnak a hatáskörrel 
rendelkező hatóság számára történő 
bejelentését követően elvben indokolatlan 
késedelem nélkül sor kerüljön;

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiskorú sértett kihallgatására –
szükség esetén – az e célra kialakított vagy 
alkalmassá tett helyiségben kerüljön sor;

b) a tizennyolc éven aluli sértett 
kihallgatására elvben az e célra kialakított 
vagy alkalmassá tett helyiségben kerüljön 
sor;
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Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kiskorú sértett kihallgatását erre 
kiképzett szakemberek által vagy révén 
végezzék;

c) a tizennyolc éven aluli sértett 
kihallgatását elvben erre kiképzett 
szakemberek által vagy révén végezzék;

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lehetőség szerint és indokolt esetben
minden alkalommal ugyanaz a személy 
folytassa a kiskorú sértett kihallgatását;

d) elvben minden alkalommal ugyanaz a 
személy folytassa a tizennyolc éven aluli
sértett kihallgatását;

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kiskorú sértettet elkísérhesse jogi 
képviselője, vagy – indokolt esetben – a 
választása szerinti nagykorú személy, 
hacsak az adott személy tekintetében nem 
hoztak ezzel ellentétes, indokolással 
ellátott határozatot.

f) a tizennyolc éven aluli sértettet 
elkísérhesse jogi képviselője, vagy –
indokolt esetben – a választása szerinti 
nagykorú személy, hacsak az adott személy 
tekintetében nem hoztak ezzel ellentétes, 
indokolással ellátott határozatot.

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 
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ügyében folytatott bűnügyi nyomozások 
során a sértett vagy – adott esetben – a 
kiskorú tanú valamennyi kihallgatását 
videofilmre rögzítsék és a videofilmre 
rögzített kihallgatást – a nemzeti jog 
szabályainak megfelelően – bizonyítékként 
használhassák fel a büntetőeljárás során.

ügyében folytatott bűnügyi nyomozások 
során a tizennyolc éven aluli sértett vagy –
adott esetben – a tizennyolc éven aluli tanú 
valamennyi kihallgatását videofilmre 
rögzítsék és a videofilmre rögzített 
kihallgatást – a nemzeti jog szabályainak 
megfelelően – bizonyítékként 
használhassák fel a büntetőeljárás során.

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiskorú sértettet a megfelelő 
kommunikációs technológiák felhasználása 
útján meghallgathassák anélkül, hogy jelen 
lenne a tárgyalóteremben.

b) a tizennyolc éven aluli sértettet a 
megfelelő kommunikációs technológiák 
felhasználása útján meghallgathassák 
anélkül, hogy közvetlenül jelen lenne a 
tárgyalóteremben.

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
hatékony bűnmegelőzési programok és 
intézkedések álljanak rendelkezésre abból 
a célból, hogy minimálisra korlátozzák a 
gyermekek sérelmére elkövetett szexuális 
jellegű bűncselekmények megismétlésének 
kockázatát. E programoknak és 
intézkedéseknek bármikor elérhetőeknek 
kell lenniük a büntetőeljárás során, a 
büntetés-végrehajtási intézetben és azon 
kívül, a nemzeti jogban megállapított 
feltételeknek megfelelően.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
hatékony bűnmegelőzési programok és 
intézkedések álljanak rendelkezésre abból 
a célból, hogy minimálisra korlátozzák a 
tizennyolc éven aluli személyek sérelmére 
elkövetett szexuális jellegű 
bűncselekmények megismétlésének 
kockázatát. E programoknak és 
intézkedéseknek bármikor elérhetőeknek 
kell lenniük a büntetőeljárás során, a 
büntetés-végrehajtási intézetben és azon 
kívül, a nemzeti jogban megállapított 
feltételeknek megfelelően.
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Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett programokat és intézkedéseket 
úgy kell kiigazítani, hogy azok 
megfeleljenek a gyermekkorú szexuális 
bűnelkövetők – köztük az életkoruk miatt 
büntetőjogi felelősségre nem vonhatók –
sajátos fejlődési szükségleteinek.

Az említett programokat és intézkedéseket 
úgy kell kiigazítani, hogy azok 
megfeleljenek a szexuális bűnelkövetők –
köztük az életkoruk miatt büntetőjogi 
felelősségre nem vonhatók – sajátos 
fejlődési szükségleteinek.

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
Megelőző intézkedések

(1) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
tizennyolc éven aluli személyek olyan 
harmadik személyekkel szembeni jogainak 
védelmét, akik az oktatás, az egészségügy, 
valamint a szociális, igazságügyi és 
rendőri védelem területén, illetve a 
sporthoz, a kultúrához és a szórakozáshoz 
kapcsolódó területeken tizennyolc éven 
aluli személyekkel dolgoznak. Ezek az 
intézkedések magukban foglalják a 
médiaműveltséget célzó, már 
gyermekkorban megkezdendő oktatást, 
amely képessé teszi a tizennyolc éven aluli 
személyeket az információs és 
kommunikációs eszközök veszélytelen 
használatára, valamint felvilágosítást ad 
az ezekkel kapcsolatos veszélyekről. 
Szülők, iskolai és iskolán kívüli oktatók is 
részt vesznek ebben az oktatómunkában.
(2) A tagállamok ösztönzik a médiát, hogy 
képzési és tájékoztatási feladatuk 
keretében járuljanak hozzá a 
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médiaműveltség kialakításához.
(3) A tagállamok arra ösztönzik a 
magánszektort, különösen az információs 
technológia, a kommunikáció, az 
idegenforgalom, a bankok és a pénzügyi 
szektor területén, valamint a civil 
társadalmat, hogy önszabályozás és az 
illetékes hatóságokkal folytatott 
információcsere révén vegyenek részt a 
tizennyolc éven aluli személyek szexuális 
zaklatása és szexuális kizsákmányolása 
megelőzésére és az e jelenségek elleni 
fellépésre szolgáló politikai intézkedések 
kialakításában és végrehajtásában.
(4) A tizennyolc éven aluli személyek 
szexuális kizsákmányolás és szexuális 
zaklatás elleni védelmét és e jelenségek 
megelőzését célzó projektek és programok 
végrehajtására szolgáló speciális alapok 
létrehozása révén a tagállamok megfelelő 
finanszírozást biztosítanak e célokra.
(5) A Bizottság strukturált párbeszéd 
keretében támogatja a tagállamok 
erőfeszítéseit, valamint biztosítja, hogy a 
tagállamok rendszeresen tartsanak 
információcserét a meghozott 
intézkedésekről. Ily módon hozzájárul a 
legjobb gyakorlatok elterjedéséhez.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az általános és középiskolai oktatás során 
a diákok és tanáraik tájékoztatást 
kapjanak a tizennyolc éven aluli 
személyek ellen elkövetett szexuális 
kizsákmányoláshoz és zaklatáshoz 
kapcsolódó kockázatokról, és a létező 
védelmi eszközökről. Ez a tájékoztatás 
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része a szexualitással kapcsolatos 
általános tájékoztatásnak, és külön 
figyelmet fordít az információs és 
kommunikációs technológiák 
használatából eredő kockázatokra.

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk 21. cikk

A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

Az információs és kommunikációs 
hálózatokkal kapcsolatos intézkedések

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
kikényszerítsék az internet-felhasználók 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz való 
hozzáférésének letiltását. A letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy elérjék a tizennyolc 
éven aluli személyek részvételével 
folytatott szexuális cselekményeket 
bemutató, az elektronikus informatikai és 
kommunikációs hálózatokon megjelenő 
ábrázolásokat tartalmazó anyagok 
haladéktalan eltávolítását. Az ilyen 
tartalmak törlése jogállami keretek között 
lefolytatott eljárások szerint és olyan 
megfelelő biztosítékok mellett történik, 
amelyek garantálják, hogy a törlés a 
feltétlenül szükséges esetekre
korlátozódjék. Az Európai Unió ezen 
túlmenően tárgyalásokat folytat harmadik 
országokkal azzal a céllal, hogy 
előmozdítsa az ilyen tartalmak gyors 
eltávolítását a területükön található 
szerverekről. Ezenkívül a tagállamok és az 
Unió szervei, valamint az Europol 
megerősítik az együttműködést az olyan 
nemzetközi forródrót-szolgáltatókkal, mint 
az INHOPE, az ilyen jellegű tartalmak 
gyors eltávolításának biztosítása 
érdekében. 
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Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes 
oldalak eltávolítását.

(2) Az ilyen tartalmak elérhetőségének 
megakadályozását – például az internet 
blokkolása révén – biztosító egyéb 
intézkedéseket is hozhatnak a tagállamok, 
feltéve, hogy minden törlést célzó 
intézkedést teljes mértékben kimerítettek, 
és ez alapján kellőképpen 
bebizonyosodott, hogy a törlés nem 
lehetséges. Ezenkívül az intézkedéseknek 
a feltétlenül szükségesre kell 
korlátozódniuk, bírói felülvizsgálat 
hatálya alá kell tartozniuk, valamint az 
intézkedések által érintett személyeket 
tájékoztatni kell azok okairól. Az 
érintetteknek lehetőségük van a 
jogorvoslatra.

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
Jelentéstétel

A Bizottság évente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek a tagállamok által, 
valamint az európai és nemzetközi szinten 
hozott azon intézkedésekről, amelyek célja 
a tizennyolc éven aluli személyek 
szexuális zaklatásának és szexuális 
kizsákmányolásának megfékezése, az 
ilyen cselekményeket ábrázoló anyagok 
eltávolítása, az elkövetők azonosítása, 
valamint az ilyen anyagok készítői és 
felhasználói ellen büntetőeljárás indítása 
és azok elítélése. Ez a jelentés ismerteti 
továbbá a megelőzés, valamint a sértettek 
védelme, gondozása és segítése területére 
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vonatkozóan különböző politikai szinteken 
hozott intézkedéseket is.

Indokolás

Döntő fontosságú a tagállamok által e területen hozott intézkedések egyéni és közös javítása. 
A jelentéstételi kötelezettség segítené a tagállamokat az ENSZ számára ötévenként 
benyújtandó jelentések elkészítésében, illetve biztosítaná az erőfeszítések nagyobb 
átláthatóságát és jobb koordinációját.
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