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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Cu ajutorul prezentei directive, Comisia Europeană urmărește să impulsioneze lupta 
împotriva abuzului și exploatării sexuale a copiilor, precum și a reprezentării unor acte 
sexuale implicând persoane cu vârsta mai mică de 18 ani.

2. Propunerea pornește de la constatarea că infracționalitatea din acest domeniu este în 
creștere, că dezvoltarea mijloacelor de comunicare moderne agravează această problemă 
și că legislația din statele membre nu este nici suficient de severă, nici suficient de 
coerentă.

3. Propunerea cuprinde dispoziții ce definesc infracțiunile și pedepsele prin care se 
preconizează  atingerea obiectivelor menționate la alineatul (1).

4. Nu este sigur că propunerea de mai sus va permite realizarea acestor obiective:

a) Conținuturile care reprezintă acte sexuale implicând persoane cu vârsta mai mică de 
optsprezece ani din mediile de informare electronice trebuie să fie eliminate cât mai 
curând posibil. Măsurile urmărind blocarea accesului la site-urile internet instituite în 
unele state membre pot fi ocolite cu ușurință de către utilizatori. Blocarea site-urilor nu 
constituie un mijloc eficace de combatere a unor astfel de conținuturi. Astfel de măsuri 
au o eficiență limitată, sunt imprecise și pot fi ocolite cu ușurință. Ele nu au ca rezultat 
eliminarea acestor conținuturi, ci conduc doar la o indisponibilitate relativă a acestora, 
ceea ce nu pune capăt delictului ce rezidă în însuși faptul de a le pune la dispoziție.

b) Statele membre ale UE și operatorii de telecomunicații care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul lor dispun de rețele operaționale transnaționale care, de regulă, garantează 
ștergerea rapidă a conținuturilor. Unele publicații recente referitoare la listele de 
blocare din țările scandinave, indică faptul că numeroase servere din această categorie 
se află în Statele Unite, Australia, Țările de Jos și Germania. Până în prezent, nu există 
indicii conform cărora furnizorii de astfel de conținuturi ar migra către țări în care 
ștergerea nu este posibilă, sau este posibilă după scurgerea unor intervale îndelungate 
de timp.

c) Instituirea unor mecanisme de blocare permite monitorizarea pe scară largă a fluxurilor 
de comunicații și suscită interesul pentru alte conținuturi interzise sau pur și simplu 
indezirabile. Odată implementat, un instrument de blocare a site-urilor internet poate 
servi și altor scopuri decât combaterea reprezentării unor acte sexuale implicând 
persoane cu vârsta mai mică de optsprezece ani. Blocarea accesului lasă loc unor 
temeri legate de abandonarea sistematică a principiului neutralității rețelei.

d) Este nevoie de o strategie concepută multidimensional, care să consolideze și să 
îmbunătățească cooperarea dintre organele de poliție, operatorii internet, structurile 
internet existente pentru soluționarea plângerilor și rețeaua de furnizori de servicii 
internet INHOPE.

e) Soluțiile de tipul blocării accesului subminează încrederea în libertatea de informare și 
comunicare pe internet. De aceea, deviza „ștergere, înainte de blocare” nu este 
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acceptabilă, întrucât reclamă, și ea, implementarea unei infrastructuri de blocare. Este 
de așteptat ca blocarea să nu-i disuadeze decât pe cei care comit astfel de fapte în mod 
ocazional, ceea ce nu justifică o ingerință atât radicală asupra libertății de informare.

f) Combaterea reprezentării unor acte sexuale implicând persoane cu vârsta mai mică de 
optsprezece ani nu se poate limita exclusiv la serverele internet. Este necesară o 
abordare care să includă și schimbul de astfel de conținuturi prin intermediul serverelor 
FTP, al poștei electronice, rețelelor peer-to-peer și al telefoniei mobile.

g) Măsura în care copiii și adolescenții sunt protejați pe fondul procesului lor de 
maturizare sexuală trebuie evaluată diferențiat, în chiar legislația în materie de delicte 
sexuale. În lipsa unei astfel de diferențieri, sfera elementelor constitutive ale delictelor 
de natură sexuală s-ar lărgi considerabil în mai multe state membre.

h) Împotriva exploatării sexuale a tinerilor trebuie să utilizăm o strategie globală 
exhaustivă. În acest sens, ar fi de dorit ca Comisia să adopte, în măsura posibilităților 
sale, inițiativa unor acorduri internaționale cu efecte obligatorii.

5. Motivele enumerate mai sus ridică mari semne de întrebare cu privire la posibilitatea 
atingerii obiectivelor stabilite în propunerea de directivă prin adoptarea măsurilor 
sugerate.

Principalele puncte ale propunerii raportoarei pentru aviz sunt, în consecință, următoarele:

 respingerea prevederilor concrete privind instituirea unor mecanisme de blocare a 
site-urilor internet și încurajarea ștergerii conținuturilor combătute de directivă la 
nivelul întregii Europe;

 renunțarea la o definiție valabilă pentru întreaga Europă a noțiunilor de „copil” și 
„pornografie infantilă”;

 neintroducerea răspunderii penale în cazul persoanelor juridice;
 neinstituirea obligației de a denunța în cazurile în care există suspiciunea exploatării 

sau abuzului sexual;
 renunțarea la măsuri punitive concrete pentru sancționarea faptelor definite;
 îmbunătățirea protecției victimelor și intensificarea măsurilor preventive, atât la 

nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre ale acesteia;
 intensificarea și reactualizarea cooperării internaționale, atât în ceea ce privește 

eliminarea conținuturilor și urmărirea în justiție a infracțiunilor, cât și în ceea ce 
privește protecția victimelor și prevenirea.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și 
a pornografiei infantile și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI

Propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a
persoanelor cu vârsta sub 18 ani și a
reprezentării unor acte sexuale în care 
sunt implicate aceste persoane și de 
abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv
pornografia infantilă, constituie violări 
grave ale drepturilor fundamentale, în 
special drepturile copilului la protecție și 
îngrijire pentru asigurarea bunăstării lui, 
astfel cum se stipulează în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului și în Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene.

(1) Abuzul sexual și exploatarea sexuală a
persoanelor cu vârsta sub 18 ani, inclusiv
reprezentarea unor acte sexuale în care 
sunt implicate aceste persoane, constituie 
violări grave ale drepturilor fundamentale, 
în special drepturile copilului la protecție și 
îngrijire pentru asigurarea bunăstării lui, 
astfel cum se stipulează în Convenția 
Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului și în Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) în acest context, ar trebui să țină 
seama de importanța Convenției cu 
privire la drepturile copilului, adoptată de 
Organizația Națiunilor Unite la 20 
noiembrie 1989 și, în special a articolelor 
19 și 34 din aceasta, precum și a 
Protocolului facultativ din 25 mai 2000 la 
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convenția menționată, referitor la 
vânzarea de copii, prostituția copiilor și 
pornografia infantilă;  

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) în această privință, merită reamintită 
importanța articolului 16 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
care consacră dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal;

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) în această privință, merită reamintită 
importanța articolelor 7, 8, 11 și 24 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, care consacră dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, 
dreptul la protecția datelor cu caracter
personal, dreptul la libertatea de 
exprimare și de informare, precum și 
drepturile copilului; 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) în această privință, merită reamintită 
importanța articolelor 8 și 10 din 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
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fundamentale, care consacră dreptul la 
respectarea vieții private și de familie și 
dreptul la libertatea de exprimare;

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale asupra unui 
copil și alte forme deosebit de grave de
abuz sexual asupra copiilor și de 
exploatare sexuală a acestora iau amploare 
și se răspândesc prin intermediul utilizării 
noilor tehnologii și a internetului.

(2) Reprezentarea unor acte sexuale în 
care sunt implicate persoane cu vârsta 
sub 18 ani și alte forme de abuz sexual 
asupra persoanelor cu vârsta sub 18 ani și 
de exploatare sexuală a acestora iau 
amploare și se răspândesc prin intermediul 
utilizării noilor tehnologii și a internetului.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decizia-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului privind combaterea exploatării 
sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 
apropie legislațiile statelor membre în 
vederea incriminării celor mai grave forme 
de abuz sexual asupra copilului și de 
exploatare sexuală a copilului, a extinderii 
competenței jurisdicțiilor naționale și a 
asigurării unui nivel minim de asistență 
pentru victime. Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului privind statutul 
victimelor în cadrul procedurilor penale 
stabilește un set de drepturi ale victimelor 
în procedura penală, inclusiv dreptul la 
protecție și despăgubire. De asemenea, 
coordonarea urmăririi penale a cazurilor de 
abuz sexual asupra copiilor, de exploatare 
sexuală a copiilor și de pornografie 
infantilă va fi facilitată de adoptarea 
Deciziei-cadru 2009/948/JAI privind 

(3) Decizia-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului privind combaterea exploatării 
sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 
apropie legislațiile statelor membre în 
vederea incriminării celor mai grave forme 
de abuz sexual asupra copilului și de 
exploatare sexuală a persoanelor cu vârsta 
sub 18 ani, a extinderii competenței 
jurisdicțiilor naționale și a asigurării unui 
nivel minim de asistență pentru victime. 
Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
privind statutul victimelor în cadrul 
procedurilor penale stabilește un set de 
drepturi ale victimelor în procedura penală, 
inclusiv dreptul la protecție și despăgubire. 
De asemenea, coordonarea urmăririi penale 
a cazurilor de abuz sexual asupra
persoanelor cu vârsta sub 18 ani, de 
exploatare sexuală a acestora și de
reprezentare a unor acte sexuale în care 
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prevenirea și soluționarea conflictelor de 
competențe în procedura penală .

sunt implicate aceste persoane va fi 
facilitată de adoptarea Deciziei-cadru 
2009/948/JAI privind prevenirea și 
soluționarea conflictelor de competențe în 
procedura penală.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Infracțiunile grave precum exploatarea 
sexuală a copiilor și pornografia infantilă
necesită o abordare cuprinzătoare care să 
includă urmărirea penală a infractorilor,
protecția copiilor victime, precum și
prevenirea fenomenului. Interesul superior 
al copilului trebuie să constituie elementul 
de bază în derularea oricăror măsuri de 
combatere a acestor infracțiuni în 
conformitate cu Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene și cu 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
cu privire la drepturile copilului. Decizia-
cadru 2004/68/JAI ar trebui să fie înlocuită 
cu un instrument nou care să asigure un 
cadrul legal cuprinzător, permițând 
atingerea acestui scop.

(5) Infracțiunile grave, precum abuzul 
sexual, exploatarea sexuală a persoanelor 
cu vârsta sub 18 ani și reprezentarea unor 
acte sexuale în care sunt implicate 
persoane cu vârsta sub 18 ani necesită o 
abordare cuprinzătoare care să includă 
urmărirea penală a infractorilor, protecția 
victimelor cu vârsta mai mică de 18 ani, 
precum și prevenirea fenomenului. 
Interesul superior al victimelor cu vârsta 
sub 18 ani trebuie să constituie un element 
important în derularea oricăror măsuri de 
combatere a acestor infracțiuni în 
conformitate cu Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene și cu 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
cu privire la drepturile copilului. Decizia-
cadru 2004/68/JAI ar trebui să fie înlocuită 
cu un instrument nou care să asigure un 
cadrul legal cuprinzător, permițând 
atingerea acestui scop.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Formele grave de abuz sexual asupra
copilului și de exploatare sexuală a
copilului ar trebui să constituie obiectul 

(6) Formele grave de abuz sexual asupra
persoanelor cu vârsta sub 18 ani și de 
exploatare sexuală a persoanelor cu vârsta 
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unor sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive. Acestea includ, în special, 
diverse forme de abuz sexual și de 
exploatare sexuală facilitate de utilizarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor. Definiția pornografiei 
infantile ar trebui, de asemenea, să fie 
clarificată și apropiată de cea care se 
regăsește în instrumentele internaționale.

sub 18 ani, precum și reprezentarea unor 
astfel de acte, inclusiv cu ajutorul 
tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, ar trebui să constituie 
obiectul unor sancțiuni eficace și 
proporționale. Statele membre trebuie să 
adopte, în fața diverselor forme de abuz 
sexual și de exploatare sexuală, o abordare
care să reflecte progresele înregistrate de 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
și rolul pe aceste piețe l-ar putea juca în 
producerea și difuzarea de astfel de 
materiale.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a combate cu eficacitate 
abuzul sexual asupra persoanelor care nu 
au împlinit 18 ani, exploatarea sexuală a 
acestora și reprezentarea unor acte 
sexuale în care sunt implicate aceste 
persoane, este necesară o abordare 
globală, care să combine sancționarea 
făptașilor cu asigurarea unei protecții 
totale a victimelor și cu măsuri preventive 
eficace în statele membre. Abordarea 
preventivă ar trebui să aibă, în primul 
rând, un impact clar și durabil asupra 
modalității de predare a noilor mijloace 
de comunicare,  ca, de exemplu, 
internetul. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(7) Prezenta directivă nu reglementează 
politicile statelor membre cu privire la 
activitățile sexuale reciproc consimțite în 
care pot fi implicați copii și care pot fi 
considerate ca o descoperire normală a 
sexualității în cursul dezvoltării umane, 
avându-se în vedere tradițiile culturale și 
juridice diverse și noi forme de stabilire și 
menținere de relații printre copii și 
adolescenți, inclusiv prin intermediul 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor.

(7) Prezenta directivă nu reglementează 
politicile statelor membre cu privire la 
activitățile sexuale reciproc consimțite în 
care sunt implicate persoane de vârste 
comparabile, dintre care cel puțin una nu 
a împlinit vârsta de 18 ani și care pot fi 
considerate ca o descoperire normală a 
sexualității în cursul dezvoltării umane, 
avându-se în vedere tradițiile culturale și 
juridice diverse și noi forme de stabilire și 
menținere de relații printre tineri, inclusiv 
prin intermediul tehnologiilor informației
și comunicațiilor.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În același timp, ar trebui subliniat 
faptul că diferențele legate de tradițiile 
culturale și juridice nu pot justifica 
hărțuirea sexuală a persoanelor în vârstă 
de până la 18 ani și reprezentarea de acte 
sexuale în care sunt implicate persoane 
din această categorie de vârstă.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală, inclusiv 
activarea unor sisteme de avertizare 
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de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare.

rapidă, pentru a asigura succesul 
investigațiilor și acțiunilor de urmărire 
penală ale infracțiunilor menționate în 
prezenta directivă. Aceste anchete ar 
trebui să facă obiectul unei autorizații 
prealabile de către autoritatea 
judecătorească competentă în statul 
membru vizat și ar trebui să aibă loc sub 
supravegherea autorității respective.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ar trebui să fie modificate normele 
privind competența pentru a se asigura că 
persoanele din UE care exploatează sau 
abuzează sexual un copil sunt deferite 
justiției chiar dacă ele comit infracțiunile în 
afara UE, prin așa-numitul turism sexual.

(9) Ar trebui să fie modificate normele 
privind competența pentru a se asigura că 
persoanele din UE care exploatează sau 
abuzează sexual persoane care nu au 
împlinit 18 ani sunt deferite justiției chiar 
dacă ele comit infracțiunile în afara UE, 
prin așa-numitul turism sexual.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Măsurile de protecție a victimelor
copii ar trebui să fie luate în interesul 
superior al acestora, ținându-se seama de o 
evaluare a nevoilor acestora. Accesul 
victimelor copii la o cale de atac, inclusiv 
la consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare, precum și la măsuri de 
soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele copii ar trebui să fie protejate de 
sancțiuni, de exemplu cele în temeiul 

(10) Măsurile de protecție a victimelor cu 
vârsta sub 18 ani ar trebui să fie luate în 
interesul superior al acestora, ținându-se 
seama de o evaluare a nevoilor acestora. 
Accesul victimelor respective la o cale de 
atac, inclusiv la consiliere juridică gratuită 
și la reprezentare, precum și la măsuri de 
soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele cu vârsta sub 18 ani ar trebui să 
fie protejate de sancțiuni, de exemplu cele 
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legislației naționale privind imigrația și 
prostituția, dacă aduc cazul lor în atenția 
autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.

în temeiul legislației naționale privind 
imigrația și prostituția, dacă aduc cazul lor 
în atenția autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor cu vârsta sub 18 
ani la procedura penală nu ar trebui să 
provoace traume suplimentare ca rezultat al 
audierilor sau contactului vizual cu 
infractorii.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru prevenirea și minimizarea 
recidivei, infractorii ar trebui să fie supuși 
unei evaluări a pericolului pe care îl 
reprezintă aceștia și a riscurilor posibile de 
repetare a infracțiunilor sexuale împotriva
copiilor și ar trebui să aibă acces la 
programe sau măsuri de intervenție 
eficace, pe bază de voluntariat.

(11) Pentru prevenirea și minimizarea 
recidivei, infractorii ar trebui să fie supuși 
unei evaluări a pericolului pe care îl 
reprezintă aceștia și a riscurilor posibile de 
repetare a infracțiunilor sexuale împotriva
persoanelor în vârstă de până la 18 ani. 
În orice caz, ar trebui dat un ordin în acest 
în cazul condamnării autorilor acestor 
infracțiuni; un astfel de ordin ar trebui să
ia în considerare drepturile de care 
beneficiază infractorul în temeiul 
Convenției europene pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.  În plus, infractorii ar 
trebui să aibă acces la programe de sprijin 
sau de tratament, pe bază de voluntariat.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu copiii, atunci când pericolul 
pe care îl reprezintă aceștia și riscurile 
posibile de repetare a infracțiunilor impun 
acest lucru, dacă este cazul. Punerea în 

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu persoane în vârstă de până la 
18 ani, dacă este cazul, atunci când 
pericolul pe care îl reprezintă aceștia și 
riscurile posibile de recidivă impun acest 
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aplicare a unor asemenea interdicții pe 
întreg teritoriul UE ar trebui să fie 
facilitată.

lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată, în condițiile respectării 
dispozițiilor juridice în vigoare referitoare 
la protecția datelor. Procedurile ar trebui 
puse în aplicare în conformitate cu 
legislația în vigoare în statele membre.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor 
conținând abuzuri asupra copiilor, 
îngreunând astfel încărcarea de către 
infractori a unui astfel de conținut pe site-
urile internet accesibile publicului. Prin 
urmare este necesară eliminarea
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă imagini cu abuzuri 
asupra copiilor. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale 
nu sunt localizate în interiorul UE, ar 
trebui să fie instituite, de asemenea, 
mecanisme de blocare a accesului, de pe
teritoriul Uniunii, la pagini internet
identificate ca diseminând sau conținând 
pornografie infantilă. În acest scop, pot fi 
folosite diverse mecanisme considerate ca 
fiind corespunzătoare, inclusiv facilitarea 

(13) Reprezentarea unor acte sexuale
implicând persoane în vârstă de până la 
18 ani constituie un tip specific de
conținut, a cărui producere, difuzare, 
multiplicare sau procurare nu sunt 
protejate prin invocarea drepturilor 
fundamentale. Utilizarea expresiei 
„reprezentarea de activități sexuale" are 
rolul de a extinde definiția noțiunii de 
abuz la toate actele sexuale în care sunt 
implicate persoane cu vârsta mai mică de 
18 ani, chiar și în cazul în care acestea 
sunt silite să săvârșească astfel de
activități asupra lor însele. Prin urmare,
este necesară eliminarea neîntârziată a 
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă astfel de 
conținuturi, precum și urmărirea lor 
printr-o procedură în conformitate cu 
statul de drept. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, precum și cu 
ajutorul unor acorduri bilaterale sau 
multilaterale, ar trebui să urmărească 
facilitarea eliminării efective de către
autoritățile țării terțe a site-urilor internet 
care conțin reprezentări ale unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane în 
vârstă de până la 18 ani, găzduite pe 
teritoriul său. Trebuie intensificată 
colaborarea cu Asociația Internațională a 
Liniilor Directe de Contact pe Internet
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emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și
consolideze cooperarea între autoritățile
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și
judiciare existente și să respecte Convenția
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

(INHOPE). Pentru a evita suprapunerea 
activităților, ar trebui să se stabilească și
consolideze cooperarea între autoritățile
publice Orice astfel de dezvoltări trebuie să
țină seama de drepturile utilizatorilor 
finali, să fie conforme cu procedurile 
juridice și judiciare existente și să respecte
Convenția europeană a drepturilor omului
și Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene. Programul pentru un 
internet mai sigur a stabilit o rețea de linii 
directe al cărei scop este culegerea de
informații și asigurarea unei acoperiri 
corespunzătoare și a schimbului de 
rapoarte cu privire la tipurile majore de
conținuturi online ilegale.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Întrucât obiectivul prezentei directive, 
și anume combaterea abuzului sexual, a 
exploatării sexuale a copiilor și a
pornografiei infantile, nu poate fi 
îndeplinit într-o măsură suficientă numai 
de către statele membre și, prin urmare, 
având în vedere dimensiunea și efectele 
sale, poate fi mai bine realizat la nivelul 

(14) Întrucât obiectivul prezentei directive, 
și anume combaterea abuzului sexual, a 
exploatării sexuale a persoanelor cu vârsta 
sub 18 ani și a reprezentării unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane 
cu vârsta sub 18 ani nu poate fi îndeplinit 
într-o măsură suficientă numai de către 
statele membre și, prin urmare, având în 
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Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiile subsidiarității, 
astfel cum este menționat la articolele 3 și 
5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut
de acest din urmă articol, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru atingerea obiectivului menționat 
anterior.

vedere dimensiunea și efectele sale, poate 
fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiile subsidiarității, 
astfel cum este menționat la articolele 3 și 
5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut
la articolul menționat, prezenta directivă 
nu depășește ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivului respectiv.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, și cu precădere 
demnitatea umană, interzicerea torturii și a 
tratamentelor și pedepselor inumane sau 
degradante, drepturile copilului, dreptul la 
libertate și securitate, libertatea de 
exprimare și de informare, protecția datelor 
cu caracter personal, dreptul la o cale de 
atac eficientă și la un proces echitabil și 
principiile legalității și proporționalității 
infracțiunilor și sancțiunilor. În special, 
prezenta directivă urmărește să asigure
respectarea deplină a acelor drepturi și 
trebuie să fie pusă în aplicare în mod 
corespunzător.

(15) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute în 
special de Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene, și cu precădere 
demnitatea umană, interzicerea torturii și a 
tratamentelor și pedepselor inumane sau 
degradante, drepturile copilului, dreptul la 
libertate și securitate, libertatea de 
exprimare și de informare, protecția datelor 
cu caracter personal, dreptul la o cale de 
atac eficientă și la un proces echitabil și 
principiile legalității și proporționalității 
infracțiunilor și sancțiunilor. În special, 
prezenta directivă asigură respectarea 
deplină a acelor drepturi și trebuie să fie 
pusă în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Prevenirea exploatării sexuale, a 
abuzului sexual sau a agresiunii sexuale 
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asupra unor persoane cu vârsta sub 18 
ani săvârșite prin intermediul internetului 
este o prioritate etică și educațională, în 
condițiile în care respectarea drepturilor 
persoanelor care nu au împlinit 18 ani 
constituie un fundament al oricărei 
acțiuni preventive.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă urmărește stabilirea de 
norme minime privind stabilirea 
infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul 
exploatării sexuale a copiilor. Aceasta 
urmărește, de asemenea, introducerea unor 
dispoziții comune în vederea întăririi 
prevenirii infracțiunilor și a protecției 
victimelor acestora.

Prezenta directivă urmărește stabilirea de 
norme minime privind stabilirea 
infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul
abuzului sexual și al exploatării sexuale a
persoanelor cu vârsta sub 18 ani, precum 
și în cazul reprezentării de acte sexuale în 
care sunt implicate aceste persoane. 
Aceasta urmărește, de asemenea, 
introducerea unor dispoziții comune în 
vederea întăririi prevenirii infracțiunilor și 
a protecției victimelor acestora.

Justificare

Directiva ar trebui să se refere în mod unitar la „exploatarea sexuală, abuzul sexual și 
reprezentarea unor acte sexuale implicând persoane cu vârsta mai mică de 18 ani”. Ar fi, de 
asemenea, recomandabil să se renunțe la prescrierea unor plafoane punitive minime, care ar 
repune în cauză întregul sistem de stabilire a pedepselor din statele membre ale UE.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „copil” înseamnă orice persoană sub 
18 ani;

eliminat

Justificare

Propunerea de directivă este strâns legată de organizarea anumitor domenii ale dreptului 
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penal din statele membre ale UE. Ea nu ar trebui, în special, să atragă după sine 
abandonarea triplei diferențieri în copii (până la 14 ani), adolescenți (14 până la 18 ani) și 
tineri adulți (până la 21 de ani), care funcționează în numeroase state membre ale UE. Prin 
urmare, ar trebui să se renunțe la o definiție a noțiunii de „copil” valabilă în întreaga 
Europă.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „pornografie infantilă” înseamnă: (b) „reprezentarea unor acte sexuale în 
care sunt implicate persoane cu vârsta 
mai mică de 18 ani” înseamnă:

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) orice material care prezintă vizual un 
copil care este implicat într-un 
comportament sexual explicit, real sau 
simulat; sau

(i) orice material care reprezintă o 
persoană cu vârsta mai mică de 18 ani
care este implicată într-un comportament 
sexual explicit, real sau simulat;  sau

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) orice prezentare a organelor genitale 
ale unui copil în principal cu scop sexual;
sau

(ii) orice reprezentare a organelor genitale 
ale unei persoane cu vârsta mai mică de 
18 ani, în principal cu scop sexual;
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) orice material care prezintă vizual 
orice persoană care apare ca fiind un 
copil implicat într-un comportament 
sexual explicit, real sau simulat, sau orice 
prezentare a organelor sexuale ale unei 
persoane care apare ca fiind un copil, in 
principal cu scop sexual; sau

eliminat

Justificare

Legarea culpabilității de elemente constitutive ale unei infracțiuni de tipul „imagine care 
pare a fi a unui copil” și „reprezentare realistă” extinde mult sfera acesteia. Elementele 
constitutive ale infracțiunii par a fi prea vagi, întrucât fiecare își face o idee proprie despre 
ceea ce este o imagine care pare a fi a unui copil și o reprezentare realistă sau conformă cu 
realitatea. Trebuie pedepsite actele comise împotriva persoanelor și a autodeterminării lor 
sexuale, și nu ideea pe care o putem avea despre acestea.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) imagini cu caracter real ale unui copil 
implicat într-un comportament sexual 
explicit sau imagini cu caracter real ale 
organelor sexuale ale unui copil, 
indiferent dacă un astfel de copil există 
sau nu, în principal cu scop sexual;

eliminat

Justificare

Legarea culpabilității de elemente constitutive ale unei infracțiuni de tipul „imagine care 
pare a fi a unui copil” și „reprezentare realistă” extinde mult sfera acesteia. Elementele 
constitutive ale infracțiunii par a fi prea vagi, întrucât fiecare își face o idee proprie despre 
ceea ce este o imagine care pare a fi a unui copil și o reprezentare realistă sau conformă cu 
realitatea. Trebuie pedepsite actele comise împotriva persoanelor și a autodeterminării lor 
sexuale, și nu ideea pe care o putem avea despre acestea.
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Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) a unui copil implicat într-un 
comportament sexual explicit, real sau 
simulat; sau

(i) a unei persoane cu vârsta mai mică de 
18 ani implicată într-un comportament 
sexual explicit, real sau simulat; sau

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) a organelor genitale ale unui copil, în 
principal cu scop sexual;

(ii) a organelor genitale ale unei persoane 
în vârstă de până la18 ani, în principal cu 
scop sexual;

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „persoană juridică" înseamnă orice 
entitate care are personalitate juridică, în 
temeiul legislației aplicabile, cu excepția 
statelor sau organismelor publice în 
exercitarea prerogativelor de putere 
publică și a organizațiilor internaționale 
publice.

eliminat

Justificare

Introducerea răspunderii penale în cazul persoanelor juridice este străină de majoritatea 
sistemelor de drept ale statelor membre ale UE și, în consecință, trebuie respinsă. Prin 
urmare, în dreptul penal material nu este nevoie de nicio definiție a persoanei juridice.
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate 
la alineatele (2)-(5).

(1) Deoarece sistemele de drept penal sunt 
parte integrantă a ordinii juridice a 
fiecărui stat membru în parte, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru a 
asigura că următoarele forme de 
comportament deliberat, descrise în 
continuare, sunt definite din punct de 
vedere juridic ca infracțiuni penale și 
pedepsite prin pronunțarea de sentințe 
care să reflecte gravitatea faptei, în 
conformitate cu propriile sisteme de 
sancțiuni penale,.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unui 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligat
să participe, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
doi ani.

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unei 
persoane care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligată
să participe, se încadrează în 
comportamentele menționate la alineatul 
(1).

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Practicarea unor activități sexuale cu (3) Practicarea unor activități sexuale cu o 
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un copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
cinci ani.

persoană care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern constituie un comportament ce 
intră sub incidența alineatului (1).

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Practicarea unor activități sexuale cu
un copil, atunci când:

(4) Practicarea unor activități sexuale cu o 
persoană cu vârsta sub 18 ani, atunci 
când:

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) se abuzează de o poziție recunoscută de 
încredere, autoritate sau influență asupra 
copilului, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
opt ani; sau

(i) se abuzează de o poziție recunoscută de 
încredere, de autoritate sau de influență 
asupra acestei persoane; sau

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) se abuzează de situația deosebit de 
vulnerabilă a unui copil, în principal ca 
urmare a unui handicap mental sau fizic 
sau ca urmare a unei situații de 
dependență, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 

(ii) se abuzează de situația deosebit de 
vulnerabilă a unei persoane, în principal ca 
urmare a unui handicap mental sau fizic 
sau ca urmare a unei situații de 
dependență; sau
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opt ani; sau

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – litera iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) face uz de constrângere, forță sau 
amenințări, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
zece ani.

(iii) face uz de constrângere, forță sau 
amenințări;

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

constituie un comportament ce intră sub 
incidența alineatului (1).

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Constrângerea unui copil la activități 
sexuale cu o parte terță este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

(5) Constrângerea unei persoane cu vârsta 
sub 18 ani la activități sexuale cu o parte 
terță constituie un comportament ce intră 
sub incidența alineatului (1).
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate 
la alineatele (2)-(11).

(1) Deoarece sistemele de drept penal sunt 
parte integrantă a ordinii juridice a 
fiecărui stat membru în parte, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru a 
asigura că următoarele forme de 
comportament deliberat, descrise în 
continuare, sunt definite din punct de 
vedere juridic ca infracțiuni penale și 
pedepsite prin pronunțarea de sentințe 
care să reflecte gravitatea faptei, în 
conformitate cu propriile sisteme de 
sancțiuni penale,.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

(2) Determinarea unei persoane cu vârsta 
sub 18 ani să participe la spectacole 
pornografice constituie un comportament 
ce intră sub incidența alineatului (1).

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
doi ani.

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel o persoană cu vârsta sub 18 ani
care participă la spectacole pornografice
constituie un comportament ce intră sub
incidența alineatului (1).
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Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Vizionarea în cunoștință de cauză de
spectacole pornografice la care participă
copii este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de doi ani.

(4) Faptul de a asista în cunoștință de 
cauză la spectacole pornografice la care 
participă persoane cu vârsta sub 18 ani 
constituie un comportament ce intră sub 
incidența alineatului (1).

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

(5) Recrutarea unei persoane cu vârsta 
sub 18 ani în vederea participării la 
spectacole pornografice constituie un 
comportament ce intră sub incidența 
alineatului (1).

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani.

(6) Faptul de a favoriza sau de a folosi 
participarea unei persoane în vârstă de 
până la 18 ani la activități sexuale 
oferindu-i sau promițându-i bani sau 
orice altă formă de remunerare sau 
foloase în schimbul participării persoanei 
respective la activități sexuale, indiferent 
dacă plata, promisiunea sau foloasele 
sunt destinate unei persoane în vârstă de 
până la 18 sau unei persoane terțe, 
constituie un comportament deliberat în 
sensul alineatului (1).
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Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Faptul de a profita de sau a exploata 
în alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

eliminat

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Practicarea unor activități sexuale cu
un copil recurgându-se la prostituția 
infantilă, este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
cinci ani.

(8) Practicarea unor activități sexuale cu o 
persoană în vârstă de până la 18 ani în 
condițiile în care i se oferă sau i se promit 
bani sau orice altă formă de remunerare 
sau foloase în schimbul participării 
persoanei respective la activități sexuale, 
indiferent dacă plata, promisiunea sau 
foloasele sunt destinate unei persoane în 
vârstă de până la 18 sau unei persoane 
terțe, constituie un comportament 
deliberat în sensul alineatului (1).

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Constrângerea unui copil să participe 
în spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 

(9) Constrângerea unei persoane cu vârsta 
sub 18 ani în vederea participării la
spectacole pornografice constituie un 
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pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

comportament ce intră sub incidența 
alineatului (1).

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de opt ani.

(10) Faptul de a recruta sau de a obliga o 
persoană în vârstă de până la 18 ani să  
participe la activități sexuale în condițiile 
în care i se oferă sau i se promit bani sau 
orice altă formă de remunerare sau 
foloase în schimbul participării, indiferent 
dacă plata, promisiunea sau foloasele 
sunt destinate persoanei în vârstă de până 
la 18 sau unei terțe părți, constituie un 
comportament deliberat în sensul 
alineatului (1).

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Constrângerea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani.

eliminat

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infracțiuni referitoare la pornografia Infracțiuni referitoare la reprezentarea 
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infantilă unor acte sexuale în care sunt implicate 
persoane cu vârsta mai mică de 18 ani

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate 
la alineatele (2) – (6).

(1) Deoarece sistemele de drept penal sunt 
parte integrantă a ordinii juridice a 
fiecărui stat membru în parte, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru a 
asigura că următoarele forme de 
comportament deliberat, descrise în 
continuare, sunt definite din punct de 
vedere juridic ca infracțiuni penale și 
pedepsite prin pronunțarea de sentințe 
care să reflecte gravitatea faptei, în 
conformitate cu propriile sisteme de 
sancțiuni penale,.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achiziționarea sau deținerea de
pornografie infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de un an.

(2) Achiziționarea sau deținerea de
materiale referitoare la reprezentarea 
unor acte sexuale în care sunt implicate 
persoane cu vârsta sub 18 ani constituie 
un comportament ce intră sub incidența 
alineatului (1).

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 

(3) Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
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comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
un an.

comunicațiilor, a accesului la
reprezentarea unor acte sexuale în care
sunt implicate persoane cu vârsta sub 18 
ani constituie un comportament ce intră 
sub incidența alineatului (1).

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

(4) Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de reprezentări ale unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane cu 
vârsta sub 18 ani constituie un 
comportament ce intră sub incidența 
alineatului (1).

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

(5) Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de reprezentări ale unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane cu 
vârsta sub 18 ani constituie un 
comportament ce intră sub incidența 
alineatului (1).

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producerea de pornografie infantilă 
este pasibilă de aplicarea maximului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea,
care nu poate fi mai mic de cinci ani.

(6) Producerea de reprezentări ale unor 
acte sexuale în care sunt implicate 
persoane cu vârsta sub 18 ani constituie 
un comportament ce intră sub incidența 
alineatului (1).
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Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ia măsurile necesare pentru 
a asigura pedepsirea următoarelor 
comportamente deliberate:

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea următoarelor 
comportamente deliberate în funcție de 
gravitatea faptei, în conformitate cu 
sistemele lor punitive:

Propunerea, efectuată prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor,
de către un adult în vederea întâlnirii cu
un copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri, este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani.

propunerea efectuată de un adult, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, în vederea întâlnirii cu o 
persoană care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual în conformitate 
cu dreptul intern, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și articolul 5 
alineatul (6), atunci când propunerea a fost 
urmată de fapte materiale de stabilire a 
unei astfel de întâlniri.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea instigării și 
complicității la săvârșirea oricărei dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-6.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că instigarea și 
complicitatea la săvârșirea oricărei dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-6
sunt definite din punct de vedere juridic 
ca infracțiuni penale și pedepsite prin 
pronunțarea de sentințe care să reflecte 
gravitatea faptei, în conformitate cu 
propriile sisteme de sancțiuni penale.

Amendamentul 62
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea tentativelor de 
săvârșire a oricăreia dintre infracțiunile 
menționate la articolul 3 alineatele (3) - (5) 
și (2) cu privire la asistarea la un abuz 
sexual, la articolul 4 alineatele (2)-(3) și (5) 
- (11), precum și la articolul 5 alineatul (2) 
și alineatele (4) – (6).

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că tentativele de săvârșire 
a oricăreia dintre infracțiunile menționate 
la articolul 3 alineatele (3) - (5) și (2) cu 
privire la asistarea la un abuz sexual, la 
articolul 4 alineatele (2)-(3) și (5) - (11), 
precum și la articolul 5 alineatul (2) și 
alineatele (4) – (6) sunt definite din punct 
de vedere juridic ca infracțiuni penale și 
pedepsite prin pronunțarea de sentințe 
care să reflecte gravitatea faptei, în 
conformitate cu propriile sisteme de 
sancțiuni penale.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea următoarelor
comportamente deliberate:

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a preveni sau a interzice 
următoarele comportamente deliberate, 
precum și pentru a defini aceste 
comportamente drept infracțiuni penale 
din punct de vedere juridic și a le pedepsi 
prin pronunțarea de sentințe care să 
reflecte gravitatea faptei, în conformitate 
cu propriile sisteme de sancțiuni penale:

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile articolului 3 alineatul (2), cu 
privire la asistarea la activități sexuale, și 
alineatul (3), ale articolului 4 alineatele (2) 
și (4) și ale articolului 5 nu reglementează 
activitățile sexuale reciproc consimțite 
dintre copii sau în care sunt implicate 
persoane apropiate ca vârstă și ca nivel 
fiziologic și fizic de dezvoltare sau 
maturitate, în măsura în care faptele nu 
implică niciun abuz..

Dispozițiile articolului 3 alineatul (2), cu 
privire la asistarea la activități sexuale, și 
alineatul (3), ale articolului 4 alineatele (2) 
și (4) și ale articolului 5 nu reglementează 
activitățile sexuale reciproc consimțite 
dintre persoane dintre care cel puțin una 
nu a împlinit 18 ani sau în care sunt 
implicate persoane ale căror vârste și 
niveluri fiziologice și fizice de dezvoltare 
sau maturitate sunt similare, în măsura în 
care faptele nu implică niciun abuz..

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura în care circumstanțele 
următoare nu fac parte deja din elementele 
constituente ale infracțiunilor menționate la 
articolele 3—7, acestea se consideră a fi
circumstanțe agravante în sensul prezentei 
directive:

(1) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare, cu caracter legislativ sau de alt 
tip, pentru a se asigura că circumstanțele 
următoare, în cazul în care nu fac parte 
deja din elementele constituente ale 
infracțiunilor menționate la articolele 3—7,
pot fi considerate circumstanțe agravante 
în sensul prezentei directive:

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) copilul nu a împlinit vârsta pentru 
consimțământ sexual în conformitate cu 
legislația națională;

(a) victima nu a împlinit vârsta
consimțământului sexual, conform 
dreptului intern;
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Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infracțiunea a fost săvârșită împotriva
unui copil aflat într-o situație deosebit de 
vulnerabilă, în special datorită unui 
handicap mental sau fizic sau datorită unei 
situații de dependență;

(b) infracțiunea a fost săvârșită împotriva
unei victime aflate într-o situație deosebit 
de vulnerabilă, în special din cauza unui 
handicap mental sau fizic sau a unei situații 
de dependență;

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) infracțiunea a fost săvârșită de către un 
membru al familiei, de către o persoană 
care conviețuiește cu copilul sau de către o 
persoană care a abuzat de autoritatea sa 
asupra copilului;

(c) infracțiunea a fost săvârșită de către un 
membru al familiei, de către o persoană 
care coabitează cu victima sau de către o 
persoană care a abuzat de autoritatea sa 
asupra victimei;

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Propunerea Comisiei Amendamentul

(g) infracțiunea a pus în pericol viața
copilului;

(g) infracțiunea a pus în pericol viața
victimei;

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) infracțiunea a fost săvârșită prin 
recurgerea la violențe grave sau a cauzat 
vătămarea gravă a copilului.

(h) infracțiunea a fost săvârșită prin 
recurgerea la violențe grave sau a cauzat 
vătămarea gravă a victimei.
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Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când este prezentă cel puțin una 
dintre circumstanțele agravante menționate 
la alineatul (1), statele membre iau 
măsurile necesare pentru a asigura 
pedepsirea infracțiunilor menționate la 
articolele 3-6 prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive care sunt mai 
severe decât cele prevăzute la articolele 3-6 
pentru infracțiunea în formă simplă.

(2) Atunci când este prezentă cel puțin una 
dintre circumstanțele agravante menționate 
la alineatul (1), statele membre iau 
măsurile necesare pentru a asigura 
pedepsirea infracțiunilor menționate la 
articolele 3-6 prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive care sunt mai 
severe decât cele prevăzute la articolele 3-6 
pentru infracțiunea în formă simplă, 
definite din punct de vedere juridic de 
către statele membre pentru acest tip de 
infracțiuni, în conformitate cu propriile 
sisteme de sancțiuni și condamnări penale 
și care reflectă gravitatea infracțiunilor în 
cauză.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii.

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu persoanele 
cu vârsta sub 18 ani.
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Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre , 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
permanent, unei persoane să desfășoare 
activități care presupun contactul periodic 
cu copii, în special în măsura în care statul 
membru solicitant condiționează accesul la 
anumite activități de asigurarea faptului că 
respectivii candidați nu au suferit o 
condamnare pentru niciuna dintre 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7 din 
prezenta directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

(3) Prin derogare de la articolul 7 alineatul
(2) și de la articolul 9 alineatul (2) din 
Decizia-cadru a Consiliului 2009/315/JAI 
privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din 
cazierele judiciare între statele membre, 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în scopul aplicării cu 
eficacitate a măsurii care constă în 
interzicerea, cu caracter temporar sau 
permanent, unei persoane să desfășoare 
activități care presupun contactul periodic 
cu persoanele cu vârsta sub 18 ani, în 
special în măsura în care statul membru 
solicitant condiționează accesul la anumite 
activități de asigurarea faptului că 
respectivii candidați nu au suferit o 
condamnare pentru niciuna dintre 
infracțiunile prevăzute la articolele 3-7 din 
prezenta directivă, informațiile cu privire la 
decădere ca urmare a unei condamnări 
pentru oricare din infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7 din prezenta directivă se 
transmit atunci când se solicită acest lucru 
în temeiul articolului 6 din decizia-cadru 
menționată anterior, de către autoritatea 
centrală a statului membru al cărui 
resortisant este respectiva persoană, iar 
datele cu caracter personal cu privire la 
decădere prevăzute la articolul 7 alineatele
(2) și (4) din decizia-cadru menționată 
anterior pot fi folosite în acest scop în toate 
cazurile.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
juridice pot fi trase la răspundere pentru 
oricare dintre infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7, săvârșite spre folosul lor de 
către orice persoană, acționând fie în nume 
propriu, fie ca parte a unui organ al 
persoanei juridice, având o funcție de 
conducere în cadrul persoanei juridice, în 
temeiul:

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
juridice pot fi trase la răspundere pentru 
oricare dintre infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7, săvârșite spre folosul lor de 
către orice persoană fizică, acționând fie în 
nume propriu, fie ca parte a unui organ al 
persoanei juridice, având o funcție de 
conducere în cadrul persoanei juridice, în 
temeiul:

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Sancțiuni în cazul persoanelor juridice
(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că orice persoană 
juridică trasă la răspundere în temeiul 
articolului 11 alineatul (1), este pedepsită 
prin aplicarea de sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive, care să includă 
amenzi penale sau administrative și 
eventual alte sancțiuni, de exemplu:
(a) excluderea de la dreptul de a primi 
beneficii publice sau ajutoare publice;
(b) interdicția temporară sau permanentă 
de a desfășura o activitate comercială;
(c) plasarea sub control judiciar;
(d) lichidarea judiciară;
(e) închiderea temporară sau permanentă 
a unităților care au servit la săvârșirea 
infracțiunii.
(2) Statele membre ia măsurile necesare 
pentru a se asigura că o persoană juridică 
găsită responsabilă în temeiul articolului 
11 alineatul (2) este pedepsită prin 
aplicarea de sancțiuni sau măsuri eficace, 
proporționale și disuasive.
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Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancționa victimele 
copii pentru infracțiunile menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancționa persoanele 
victime ale infracțiunilor menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
instrumente de investigare eficace pentru 
persoanele, unitățile sau serviciile 
responsabile cu cercetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7, prevăzând posibilitatea de 
acțiuni sub acoperire, cel puțin în acele 
cazuri unde se folosește tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor.

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
instrumente de investigare eficace pentru 
persoanele, unitățile sau serviciile 
responsabile cu cercetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7, prevăzând posibilitatea de 
acțiuni sub acoperire, cel puțin în acele 
cazuri unde se folosește tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor.
Investigațiile fac obiectul unei autorizări 
prealabile de către autoritatea judiciară 
relevantă din statul membru în cauză și 
sunt executate sub supravegherea 
autorității respective.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare (4) Statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor, ca de exemplu fotografii și 
înregistrări audiovizuale transmise sau 
puse la dispoziție prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că normele de
confidențialitate impuse de dreptul intern 
în cazul anumitor categorii profesionale
care intră în contact cu copiii nu constituie 
un obstacol în ceea ce privește posibilitatea 
ca acestea să raporteze serviciilor 
responsabile cu protecția copiilor orice
situație în care există motive întemeiate să 
se creadă că un copil este victima
infracțiunilor menționate la articolele 3-7.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că normele de
confidențialitate impuse de dreptul intern 
în cazul anumitor categorii profesionale a 
căror principală atribuție este de a lucra
în contact cu persoane cu vârsta mai mică 
de 18 ani nu constituie un obstacol în ceea 
ce privește posibilitatea ca acestea să 
raporteze serviciilor responsabile cu
protecția copiilor orice situație în care 
există motive întemeiate să se creadă că o 
persoană cu vârsta mai mică de 18 ani
este victima infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a încuraja orice persoană care are 
cunoștință sau care suspectează, cu bună 
credință, săvârșirea infracțiunilor 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a încuraja orice persoană care are 
cunoștință sau care suspectează, cu bună 
credință, săvârșirea infracțiunilor 
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menționate la articolele 3-7, să raporteze 
aceste fapte serviciilor competente.

menționate la articolele 3-7 împotriva unei 
persoane cu vârsta sub 18  ani să 
raporteze aceste fapte serviciilor 
competente.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a crea servicii de 
informare, cum ar fi liniile telefonice 
speciale de asistență și site-urile internet, 
pentru a oferi consiliere și asistență 
persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru derularea unor campanii 
de prevenire în învățământul primar și 
secundar pentru a le permite persoanelor 
în vârstă de până la 18 ani să-și 
consolideze cunoștințele privind drepturile 
fiecărei persoane, respectul de sine și față 
de ceilalți, să recunoască o situație 
jenantă, intruzivă sau abuzivă. 

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Victimelor infracțiunilor menționate la (1) Persoanelor cu vârsta sub 18 ani 
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articolele 3 - 7 li se oferă asistență, sprijin 
și protecție, cu luarea în considerare a 
interesului superior al copilului.

victime ale infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7 li se oferă asistență, sprijin și 
protecție, avându-se în vedere interesul
superior al acestora.

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, atunci 
când există incertitudine cu privire la 
vârsta unei persoane care a făcut obiectul 
unei infracțiuni menționate la articolele 3-7 
și atunci când există motive pentru a crede 
că persoana este copil, se prezumă că 
persoana este copil și primește acces 
imediat la asistență, sprijin și protecție în 
conformitate cu articolele 18 și 19, până la 
verificarea vârstei.

(2) Statele membre se asigură că, atunci 
când există incertitudine cu privire la 
vârsta unei persoane care a făcut obiectul 
unei infracțiuni menționate la articolele 3-7 
și atunci când există motive pentru a crede 
că aceasta nu a împlinit 18 ani, persoana 
este considerată ca atare pentru a primi
acces imediat la asistență, sprijin și 
protecție în conformitate cu articolele 18 și 
19, până la verificarea vârstei.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că acțiunile specifice 
întreprinse în vederea acordării de asistență 
și sprijin victimelor, pe termen scurt sau 
lung, în procesul de recuperare fizică și
psiho-socială se întreprind în urma unei 
evaluări individuale a condițiilor speciale 
care survin în cazul fiecărei victime copil, 
ținându-se seama de opiniile, nevoile și 
preocupările copilului.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că acțiunile specifice 
întreprinse în vederea acordării de asistență 
și sprijin victimelor, pe termen scurt sau 
lung, în procesul de recuperare fizică și
psihosocială se întreprind în urma unei 
evaluări individuale a condițiilor speciale 
care survin în cazul fiecărei victime, 
ținându-se seama de opiniile, nevoile și 
preocupările acesteia.
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Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Victimele oricărora dintre infracțiunile 
menționate la articolele 3 - 7 sunt 
considerate victime deosebit de vulnerabile 
în temeiul articolului 2 alineatul (2), al 
articolului 8 alineatul (4) și al articolului 14 
alineatul (1) din Decizia-cadru 
2001/220/JAI.

(3) Persoanele cu vârsta sub 18 ani 
victime ale oricărora dintre infracțiunile 
menționate la articolele 3 - 7 sunt 
considerate victime deosebit de vulnerabile 
în temeiul articolului 2 alineatul (2), al 
articolului 8 alineatul (4) și al articolului 14 
alineatul (1) din Decizia-cadru 
2001/220/JAI.

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a lansa campanii de 
informare și de alt tip care au drept temă 
prevenirea riscurilor de reprezentare a 
unor acte sexuale în care sunt implicate 
persoane cu vârsta sub 18 ani, axându-se 
îndeosebi pe modalitățile de detectare și 
prevenire a infracțiunilor.

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a ajuta și încuraja 
cadrele didactice, lucrătorii sociali, liderii 
organizațiilor de tineret, precum și toate 
persoanele care lucrează cu tineri cu 
vârsta sub 18 ani, să dezvolte, în cadrul 
programelor sau al activităților lor, 
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educația în domeniul mass-mediei sau al 
internetului, pentru a preda persoanelor
cu vârsta sub 18 ani modalități de a 
reacționa care să le asigure protecția 
împotriva vătămărilor. Este esențial ca 
persoanelor cu vârsta sub 18 ani să li se 
predea regulile de siguranță ale navigării 
pe internet.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura integrarea de 
acțiuni educative în cadrul obiectivelor și 
valorilor fundamentale la toate nivelurile 
de învățământ primar și secundar.  Este 
esențială dezvoltarea unor atitudini de 
respect și de echitate, permițând 
persoanelor în vârstă de până la 18 ani 
să-și dezvolte respectul față de sine și față 
de ceilalți, față de instituții și față de 
mediul în care trăiesc. Numai într-o 
atmosferă de ascultare persoanele în 
vârstă de până la 18 ani vor putea să 
conștientizeze abuzurile cărora ar fi putut 
să le cadă victimă și să recunoască dacă 
au fost obiectul unei situații jenante sau 
intruzive.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Protecția victimelor-copii în cadrul 
cercetării penale și a procedurilor penale

Protecția victimelor în cadrul cercetării 
penale și al procedurilor penale
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Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în cercetarea și 
procedura penală, autoritățile judiciare 
numesc un reprezentant special pentru
victima copil în cazul în care, prin dreptul 
intern, autoritățile tutelare nu pot 
reprezenta copilul în procedura penală ca 
urmare a unui conflict de interese între 
acestea și victima copil, sau atunci când
copilul este neînsoțit sau separat de 
familie.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în cercetarea și 
procedura penală, autoritățile judiciare 
numesc un reprezentant special pentru
victimă în cazul în care, prin dreptul intern, 
autoritățile tutelare nu pot reprezenta
persoana cu vârsta sub 18 ani în 
procedura penală ca urmare a unui conflict 
de interese între acestea și victimă, sau 
atunci când victima cu vârsta sub 18 ani
este neînsoțită sau separată de familie.
Înainte de a se lua o decizie, se va proceda 
la consultarea victimei.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură accesul imediat 
al victimei copil la consiliere juridică 
gratuită și la reprezentare juridică gratuită, 
inclusiv în scopul solicitării de despăgubiri.

(2) Statele membre asigură accesul imediat 
al victimei cu vârsta sub 18 ani la 
consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare juridică gratuită, inclusiv în 
scopul solicitării de despăgubiri.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) audierile cu victima copil au loc fără 
întârzieri nejustificate după ce faptele au 
fost raportate autorităților competente;

(a) în principiu, audierile victimei în 
vârstă de până 18 ani au loc fără întârzieri 
nejustificate după ce faptele au fost 
raportate autorităților competente;
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Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) audierile cu victima copil se desfășoară, 
atunci când este necesar, în incinte 
proiectate sau adaptate în acest scop;

(b) în principiu, audierile victimei  în 
vârstă de până la 18 ani se desfășoară, 
atunci când este necesar, în incinte 
proiectate sau adaptate în acest scop;

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) audierile cu victima copil se desfășoară 
de către sau prin intermediul unor persoane 
profesioniste pregătite în acest scop;

(c) în principiu, audierile victimei în 
vârstă de până la 18 ani se desfășoară de 
către sau prin intermediul unor persoane 
profesioniste pregătite în acest scop;

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în măsura posibilului și dacă este 
cazul, audierile cu victima copil se 
desfășoară cu aceleași persoane;

(d) în principiu, audierile victimei în 
vârstă de până la 18 ani se desfășoară cu 
aceleași persoane;

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) copilul care este victimă poate fi însoțit
de reprezentantul său legal sau, după caz, 
de un adult desemnat de copil, cu excepția 
cazului în care s-a adoptat o luat contrară 

(f) victima cu vârsta sub 18 ani poate fi
însoțită de reprezentantul legal sau, după
caz, de un adult ales de aceasta, cu 
excepția cazului în care s-a adoptat o
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întemeiată cu privire la persoana 
respectivă.

decizie contrară, întemeiată, cu privire la 
persoana respectivă.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în cercetarea penală 
a oricăreia dintre infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7, toate audierile cu victima
copil, sau după caz cu martorul copil, pot fi 
filmate și că aceste audieri filmate pot fi 
acceptate ca probă în procesul penal, 
conform normelor dreptului intern.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în cercetarea penală 
a oricăreia dintre infracțiunile prevăzute la 
articolele 3-7, toate audierile cu victima cu 
vârsta mai mică de 18 ani, sau după caz cu 
martorul în vârstă de sub 18 ani, pot fi 
filmate și că aceste audieri filmate pot fi 
acceptate ca probă în procesul penal, 
conform normelor dreptului intern.

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) copilul care este victimă să poată fi 
audiat în instanță fără a fi prezent, în 
special prin folosirea unor tehnologii de 
comunicații adecvate.

(b) victima cu vârsta sub 18 ani poate fi 
audiată în instanță fără a fi prezentă direct, 
în special prin folosirea tehnologiilor de 
comunicații adecvate.

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura punerea la dispoziție de 
programe sau de măsuri de intervenție 
eficace în vederea prevenirii și minimizării 
riscurilor de recidivă în ceea ce privește 
infracțiunile cu caracter sexual îndreptate 
împotriva copiilor. Programele sau 

2. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura punerea la dispoziție de 
programe sau de măsuri de intervenție 
eficace în vederea prevenirii și minimizării 
riscurilor de recidivă în ceea ce privește 
infracțiunile cu caracter sexual îndreptate 
împotriva persoanelor cu vârsta sub 18 
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măsurile de acest tip sunt accesibile în 
orice moment al procedurii penale, în 
mediul carceral sau în afara acestuia, 
conform condițiilor prevăzute în dreptul 
intern.

ani. Programele sau măsurile de acest tip 
sunt accesibile în orice moment al 
procedurii penale, în mediul carceral sau în 
afara acestuia, conform condițiilor 
prevăzute în dreptul intern.

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele sau măsurile de intervenție de 
acest tip se adaptează pentru a răspunde 
nevoilor speciale de dezvoltare ale copiilor
care comit infracțiuni sexuale, inclusiv
celor care nu au împlinit vârsta pentru a 
răspunde penal.

Programele sau măsurile de intervenție de 
acest tip se adaptează pentru a răspunde 
nevoilor speciale de dezvoltare ale
persoanelor cu vârsta sub 18 ani care
săvârșesc infracțiuni sexuale, inclusiv cele
care nu au împlinit vârsta pentru a 
răspunde penal.

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Măsuri de prevenire

(1) Statele membre iau măsuri de 
consolidare a protecției drepturilor 
persoanelor în vârstă de până la 18 ani 
față de terții care lucrează cu persoane 
aparținând acestei categorii de vârstă în 
sectoarele educației, sănătății, asistenței 
sociale, justiției și poliției, precum și în 
alte domenii legate de sport, cultură și 
agrement.  Aceste măsuri includ educația 
în domeniul mass-mediei, care trebuie să 
înceapă încă din copilărie, astfel încât să 
permită persoanelor în vârstă de până la 
18 ani să utilizeze în siguranță 
tehnologiile informației și comunicării și 
să fie sensibilizate cu privire la riscurile 
legate de utilizarea acestor tehnologii. 
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Părinții, cadrele didactice și alte categorii 
de educatori sunt implicați, la rândul lor, 
în această activitate educativă.
(2) Statele membre încurajează mass-
media să contribuie la acest proces 
educativ, în virtutea datoriei care le revine 
în materie de educație și informare. 
(3) Statele membre încurajează sectorul 
privat, în special întreprinderile care 
activează în domeniul tehnologiilor 
informației, al comunicării, al turismului 
și în sectorul bancar și financiar, precum 
și societatea civilă, să participe la 
elaborarea și aplicarea unor politici de 
prevenire și combatere a exploatării și a 
abuzurilor sexuale asupra persoanelor în 
vârstă de până la 18 ani prin intermediul 
unor norme de autoreglementare și al 
unor schimburi de informații cu 
autoritățile competente.
(4) Statele membre asigură finanțarea 
necesară, prin crearea de fonduri ad-hoc 
pentru realizarea de proiecte și programe 
de prevenire și pentru apărarea minorilor 
împotriva exploatării și a abuzurilor 
sexuale.
(5) Comisia sprijină, în cadrul unui dialog 
structurat, eforturile statelor membre și ia 
măsurile necesare pentru a asigura un 
schimb regulat de informații între statele 
membre cu privire la măsurile adoptate; 
ea contribuie astfel la difuzarea modelelor 
de bune practici.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura că minorii și 
cadrele didactice ale acestora, în 
învățământul primar și secundar, sunt 
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informați în legătură cu riscurile asociate 
exploatării și abuzării sexuale a 
minorilor, precum și în legătură cu 
instrumentele de protecție existente. 
Aceste informații, care fac parte din 
informarea generală despre sexualitate, 
pun accentul îndeosebi pe riscurile legate 
de utilizarea tehnologiei informației și  
comunicării.

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 Articolul 21

Blocarea accesului la site-urile internet 
care conțin materiale pornografice cu 

copii

 Măsuri referitoare la serviciile de 
informare și comunicații

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, 
a accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.
Blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanții adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că blocarea se limitează 
la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informați asupra motivelor blocării și că 
furnizorii de conținut sunt informați cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea imediată de pe 
rețelele electronice de informații și 
comunicații a reprezentărilor unor acte 
sexuale în care sunt implicate persoane în 
vârstă de până la 18 ani. Eliminarea 
acestor conținuturi se realizează în 
conformitate cu proceduri naționale și cu 
garanții adecvate care asigură că 
eliminarea se limitează la strictul necesar.
În plus, Uniunea Europeană poartă 
negocieri cu țări terțe în scopul ștergerii 
rapide a unor astfel de conținuturi de pe 
serverele de pe teritoriul lor.  De 
asemenea, statele membre și instituțiile 
Uniunii, precum și Europol, își intensifică 
relațiile de cooperare cu liniile telefonice 
internaționale de asistență, precum 
INHOPE, pentru a asigura eliminarea 
promptă a acestui tip de conținuturi.
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Amendamentul 105

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

(2) Alte măsuri având drept obiectiv să 
evite punerea la dispoziție de astfel de 
conținuturi, cum ar fi blocarea site-urilor  
internet, sunt la latitudinea statelor 
membre. Măsurile respective pot fi luate 
doar după ce au fost epuizate toate 
demersurile de asigurare a eliminării 
conținutului, dovedindu-se, astfel, că 
eliminarea este imposibilă. De altfel, 
măsurile trebuie să se limiteze la strictul 
necesar, fac obiectul reexaminării de 
către un judecător, iar persoanele afectate 
de o astfel de măsură sunt informate în 
legătură cu motivele care stau la baza 
deciziei. Persoanele afectate au dreptul la 
o cale de atac în justiție.

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Raportare

Comisia prezintă Parlamentului 
European un raport anual cu privire la 
măsurile luate în statele membre și la 
nivel european și internațional pentru a 
combate abuzurile sexuale asupra 
persoanelor în vârstă de până la 18 ani și 
exploatarea sexuală a acestora, pentru a 
elimina materialele care prezintă astfel de 
acte, pentru a identifica autorii și a 
urmări și condamna  producătorii și 
utilizatorii acestor materiale.   Acest 
raport conține, de asemenea, detalii 
referitoare la măsurile luate la toate 
nivelurile politice în domeniile prevenirii 
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și protecției victimelor, precum și în ceea 
ce privește tratamentul și asistența 
acordate victimelor.

Justificare

Îmbunătățirea acțiunilor întreprinse de statele membre în mod individual și colectiv în acest 
domeniu este de o importanță primordială. Obligația de a prezenta un raport ar ajuta statele 
membre să completeze raportul pe care-l prezintă la fiecare cinci ani Organizației Națiunilor 
Unite și să asigura o mai mare transparență și o mai bună coordonare a eforturilor depuse.
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