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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βασικές πληροφορίες

Λόγω της ευάλωτης κατάστασής τους, τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κακομεταχείρισης ή σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, ο κύκλος 
εργασιών της βιομηχανίας παιδικής πορνογραφίας ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ, και 
1 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούνται για το φρικτό αυτό σκοπό1. Η σεξουαλική 
κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρές μορφές 
εγκληματικότητας και μπορούν να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες σωματικές, ψυχολογικές 
και κοινωνικές βλάβες στα θύματα, στις οικογένειές τους και στις οικογένειες των δραστών.

Ορισμοί

Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας είναι σημαντικό να ενσωματωθεί ο ορισμός της έννοιας "παιδί". Οι 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα παιδιά συνιστούν να θεωρείται "παιδί" 
κάθε άτομο κάτω της ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης στο εν λόγω κράτος μέλος, ενώ 
"έφηβος" θεωρείται κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών που έχει υπερβεί την ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης στο εν λόγω κράτος μέλος. Πρόκειται για σημαντική διάκριση από 
νομική πλευρά δεδομένου ότι ένα "παιδί" που δεν έχει φτάσει στην ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης και ένας "έφηβος" που έχει υπερβεί την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης αλλά 
είναι κάτω των 18 ετών εξακολουθεί να δικαιούται προστασίας από τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την άποψη ότι αντί του όρου "εικόνα 
κακοποίησης παιδιών" πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "παιδική πορνογραφία". Η "εικόνα 
κακοποίησης παιδιών" συνιστά ευρύ όρο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εικόνων 
από διαφορετικό φάσμα εγκληματικών πράξεων που ενδέχεται να μην έχουν υποχρεωτικά 
σεξουαλικό χαρακτήρα. Ο όρος "παιδική πορνογραφία" έχει ευρύτερο νομικό πεδίο 
εφαρμογής στα ισχύοντα πρωτόκολλα και στις συμβάσεις με αναγνωρισμένο κύρος σε κάθε 
πιθανή ερμηνεία του.

Η διάσταση του φύλου

Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος αυτού η συγκέντρωση επακριβών στοιχείων 
σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών είναι προβληματική.
Ωστόσο, είναι γνωστό ότι μεγαλύτερος αριθμός κοριτσιών απ' ό,τι αγοριών υφίσταται 
σεξουαλική κακοποίηση. Η παρούσα γνωμοδότηση υποστηρίζει ότι η σεξουαλική 
κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση μπορεί να θίγει και τα δύο φύλα και δεν συνιστά 
επικεντρωμένο στις γυναίκες ζήτημα. Επίσης στη γνωμοδότηση αναγνωρίζεται ότι οι 
γυναίκες, ως τα άτομα που παρέχουν κατά κύριο λόγο φροντίδες στην οικογένεια, 
διαδραματίζουν ανεκτίμητο ρόλο μεριμνώντας επιτυχώς για ένα θύμα ή για ένα δράστη.

Τα θύματα

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
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Τα παιδιά που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης είναι δυνατό να υποφέρουν από τα 
ψυχικά τραύματα αυτής της εμπειρίας σε όλη τη ζωή τους έως ότου ενηλικιωθούν. Τα παιδιά 
που έχουν υποστεί αυτή τη μορφή κακοποίησης είναι δυνατό να βιώνουν επανειλημμένα το 
ρόλο του θύματος δεδομένου ότι οι εικόνες θα παραμένουν στο διαδίκτυο επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα μετά την πραγματοποίηση της πράξης.

Οι δράστες

Είναι σημαντικό να παρεμποδίζονται οι δράστες ώστε να μην διαπράττουν νέα αδικήματα. Η 
πείρα έχει καταδείξει ότι τούτο πρέπει να πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο με διάφορα 
ολοκληρωμένα μέτρα. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η συνιστώμενη δημιουργία ανοιχτής 
τηλεφωνικής γραμμής για άτομα που σκοπεύουν να κακοποιήσουν σεξουαλικά ένα παιδί.
Στις έρευνες έχει επανειλημμένα αποδειχτεί ότι εάν οι δράστες είναι σε θέση να συζητήσουν 
για τις σκέψεις τους με εκπαιδευμένο σύμβουλο ενδέχεται να προληφθεί η υποτροπή τους. Η 
παρούσα γνωμοδότηση συνιστά επίσης να παρέχουν τα κράτη μέλη εγκεκριμένα 
προγράμματα θεραπείας σε δράστες σεξουαλικών αδικημάτων ώστε να συμβάλλουν στην 
αποκατάστασή τους.

Ένα ζήτημα που συχνά δε λαμβάνεται υπόψη είναι η ανάγκη να εξασφαλίζεται στήριξη και 
παροχή συμβουλών στην οικογένεια του δράστη1. Τα μέλη του αμεσότερου οικογενειακού 
περιβάλλοντος του δράστη είναι συχνά τα σιωπηλά θύματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά 
διαταραγμένες σχέσεις τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας όσο και προς τα έξω στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.

Διαγραφή και φραγή περιεχομένου

Το ζήτημα της διαγραφής και φραγής περιεχομένου συζητείται έντονα μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων. Εξετάζοντας την προσέγγιση αυτή πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά η 
δημοκρατική ρύθμιση του διαδικτύου, μέσω της ελευθερίας της έκφρασης, και η προστασία 
και η καλή διαβίωση των παιδιών μας. Τα κράτη μέλη έχουν το καθήκον να συνεργάζονται 
με τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά 
προστατεύονται από την παράνομη δραστηριότητα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η 
υποχρέωση να διενεργούνται έλεγχοι και να εξετάζεται η ασφάλεια για την προστασία των 
παιδιών αποτελεί επίσης σημαντικό προβληματισμό.

Σε ορισμένα κράτη μέλη η φραγή ιστοσελίδων σε τοπικό επίπεδο έχει αποδειχθεί επιτυχής2.
Για το λόγο αυτό, είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τα κράτη μέλη να επιβάλλουν τη 
διαγραφή σελίδων του διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν την παιδική πορνογραφία σε 
πρώτο στάδιο, και εν συνεχεία εάν δεν είναι δυνατή η διαγραφή, ως περαιτέρω ενέργεια, τη 
φραγή της πρόσβασης χρηστών του διαδικτύου στην επικράτειά τους σε σελίδες του 
διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν την παιδική πορνογραφία. Εκτός της δικαιοδοσίας της 
ΕΕ και σε περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνουν τέτοιου είδους έλεγχοι, η φραγή ή διαγραφή 
περιεχομένων μπορεί να είναι η μόνη βιώσιμη δυνατότητα επιλογής.

Η παρούσα γνωμοδότηση προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τη βιομηχανία 
τεχνολογίας πληροφοριών και παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο για την ανταλλαγή της 

                                               
1 Ακρόαση της Ομάδας ΕΛΚ για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Διαδίκτυο, 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company.
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βέλτιστης πρακτικής και πληροφοριών με πνεύμα συνεργασίας.

Περίληψη

Η παρούσα γνωμοδότηση ακολουθεί ισόρροπη και αιτιολογημένη προσέγγιση στο ζήτημα 
αυτό και έχει προσπαθήσει να περιοριστεί στους τομείς αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, καθώς και στους τομείς αρμοδιοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Είναι σαφές ότι είναι σκόπιμο να επιλεγεί μια προσέγγιση που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
των βαθύτερων αιτιών του προβλήματος αποσκοπώντας στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος. Μια κοινωνία που τρέφει μεγάλη εκτίμηση στα ευάλωτα άτομα, όπως είναι τα 
παιδιά, θα καταβάλλει επίμονες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κουλτούρας στην οποία 
θα θεωρείται απαράδεκτη η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών.

Η φύση αυτού του προβλήματος μεταβάλλεται ραγδαία, ιδίως με τη συνεχή εξέλιξη της 
τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Κατά το παρελθόν, η παιδική πορνογραφία 
περιοριζόταν μόνο σε έμπρακτες εφαρμογές όπως οι ταχυδρομικές αποστολές ή οι 
φωτογραφίες. Τώρα πλέον οι εικόνες μπορούν ταχύτατα να διαδίδονται σε όλο τον κόσμο 
χωρίς δαπάνες. Ο εγκληματικός χαρακτήρας αυτών των πράξεων, η κακοποίηση των πλέον 
ευάλωτων ατόμων και η υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τα παιδιά συνεπάγεται ότι δεν 
πρέπει να διστάσουμε να λάβουμε δραστικά και σκληρά μέτρα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
εφαρμόζουν προσέγγιση μηδενικής 
ανοχής για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 
και οι έφηβοι μπορούν να πέσουν θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) πρέπει να διερευνηθεί τόσο ο 
κίνδυνος που προέρχεται από γυναίκες οι 
οποίες διαπράττουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών όσο και από άνδρες 
που διαπράττουν το αυτό αδίκημα.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) παρατηρείται συχνά το φαινόμενο τα 
θύματα της εμπορίας ανθρώπων να έχουν 
υπάρξει θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν τα παιδιά από τις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της σεξουαλικής κακοποίησης τόσο από σωματική όσο και ψυχολογική άποψη. Τούτο 
μπορεί να προκαλέσει την αποξένωσή τους από την οικογένεια και την κοινωνία, πράγμα που 
μπορεί να συντελέσει στην πιο ευάλωτη θέση τους έναντι άλλων μορφών εκμετάλλευσης, όπως 
είναι η εμπορία ανθρώπων.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Σοβαρές μορφές σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών 
θα πρέπει να υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται ειδικότερα διάφορες 
μορφές σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκμετάλλευσης που διευκολύνονται με τη 
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών 
και επικοινωνιών όπως το "grooming" 
(διαδικτυακή προσέγγιση παιδιών για 
σεξουαλικούς σκοπούς) μέσω κοινωνικών 
δικτύων και χώρων συνομιλίας (chat 
rooms). Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί 
ο ορισμός της παιδικής πορνογραφίας και 
να προσεγγίσει τον ορισμό που 
περιλαμβάνεται σε διεθνείς πράξεις.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλισθεί ότι οι διαφορές των 
πολιτισμικών και νομικών παραδόσεων 
δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη 
συγκάλυψη της σεξουαλικής 
παρενόχλησης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, η 
δίωξη των δραστών και η εξακρίβωσή 
τους πρέπει να διευκολυνθούν ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν τα θύματα παιδικής 
ηλικίας ως προς την καταγγελία της 
κακοποίησης· η ανωνυμία των δραστών 
στον κυβερνοχώρο δεν πρέπει να αποτελεί 
εμπόδιο για τις έρευνες και τον άμεσο 
εντοπισμό του δράστη. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επομένως να προωθούν μέτρα που 
να διασφαλίζουν δημόσια την ανωνυμία 
των χρηστών του κυβερνοχώρου, αλλά 
ταυτόχρονα τον άμεσο εντοπισμό τους, σε 
περίπτωση εγκλήματος, ιδιαίτερα στους 
διαδικτυακούς χώρους στους οποίους 
υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για 
προσέγγιση παιδιών για σεξουαλικούς 
σκοπούς(«grooming») όπως στους 
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, 
Φόρουμ, Κοινωνική Πλατφόρμα, 
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Ιστολόγια κ.λπ Για να εξασφαλιστεί η 
επιτυχής διερεύνηση και η δίωξη των 
αδικημάτων που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν στη 
διάθεση των υπευθύνων για τη διερεύνηση 
και τη δίωξη αδικημάτων αυτού του είδους 
αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας. Στα 
εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 
κεκαλυμμένες επιχειρήσεις, 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, 
κεκαλυμμένη παρακολούθηση 
συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες. Οι 
εν λόγω έρευνες πρέπει να έχουν λάβει 
εξουσιοδότηση από την αρμόδια 
δικαστική αρχή στο προκείμενο κράτος 
μέλος και να διεξάγονται υπό τον έλεγχο 
της εν λόγω αρχής.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Ένα σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης μέσω της τακτικής 
αναφοράς στην αστυνομία ή σε τοπικές 
ανοικτές γραμμές επικοινωνίας 
περιπτώσεων διαδικτυακού υλικού για το 
οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι συνδέεται με 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι 
πιθανόν να βοηθήσει σημαντικά στην 
ταχεία διακοπή των δραστηριοτήτων 
ατόμων που διαπράττουν σεξουαλικά 
αδικήματα, καθώς και στην άμεση 
ενημέρωση των αρχών και των παρόχων 
υπηρεσιών Διαδικτύου για την ύπαρξη 
τέτοιου παράνομου υλικού στο δίκτυό 
τους ούτως ώστε να μπορούν να λάβουν 
πάραυτα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να 
αφαιρεθεί το παράνομο υλικό από τους 
προσβάσιμους από το κοινό ιστοτόπους 
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και να διατηρηθούν τα αποδεικτικά 
στοιχεία για τις έρευνες των υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της υπερεδαφικής 
ποινικής νομοθεσίας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι οι δράστες σεξουαλικής 
κακοποίησης ή σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών προερχόμενοι από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση διώκονται ακόμα 
και αν διαπράττουν τα αδικήματα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και 
μέσω του λεγόμενου σεξουαλικού 
τουρισμού, φαινόμενο το οποίο 
εξαπλώνεται γεωγραφικά με σοβαρές 
συνέπειες.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενισχύσουν την ανοιχτή επικοινωνία και 
τον διάλογο με τρίτες χώρες προκειμένου 
να είναι σε θέση να ασκήσουν διώξεις, 
στα πλαίσια της αντίστοιχης εθνικής 
νομοθεσίας, κατά των δραστών οι οποίοι 
ταξιδεύουν στις χώρες εκείνες με σκοπό 
τον  σεξουαλικό τουρισμό.
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Αιτιολόγηση

Ο σεξουαλικός τουρισμός μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά μέσω της διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ όλων των χωρών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 12
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Για την πλήρη προστασία των 
θυμάτων, τα παιδιά θύματα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά 
τους και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη 
διάθεσή τους, τη γενική πρόοδο της 
ανάκρισης ή της ποινικής διαδικασίας, το 
ρόλο τους στο πλαίσιο αυτών των 
ανακρίσεων ή ποινικών διαδικασιών 
καθώς και την έκβαση των διαδικασιών 
αυτών.
Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα τα 
οποία διασφαλίζουν ότι τα παιδιά 
λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά την 
προστασία από την κακοποίηση, τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
προστατεύουν τον εαυτό τους και τι 
πρέπει να πράξουν εάν υφίστανται ή 
έχουν υποστεί κακοποίηση.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 
από τον καταδικασθέντα δραστηριοτήτων 
οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η
εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διενεργούν ελέγχους πριν από την 
πρόσληψη εάν η εργασία περιλαμβάνει 
τακτικές δραστηριότητες με παιδιά. Οι 
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διαδικασίες που εφαρμόζονται πρέπει να 
είναι σύμφωνες με την ισχύουσα 
νομοθεσία στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Το Διαδίκτυο αποτελεί μέρος της 
κοινωνικής ζωής, όπως και όλα τα άλλα, 
και δεν πρέπει να θεωρείται "ουδέτερος" 
χώρος. Επομένως, όπως είθισται στην 
κοινωνία, πρέπει να θεσπιστούν πρότυπα 
και κανόνες που διέπουν τη χρήση του.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 

(13) Η παιδική πορνογραφία συνίσταται σε 
εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Για την καταπολέμησή της είναι 
αναγκαίο να μειωθεί η κυκλοφορία υλικού 
κακοποίησης παιδιών καθιστώντας 
δυσκολότερη την τηλεφόρτωση από τους 
δράστες τέτοιου είδους περιεχομένου σε 
ιστότοπους προσβάσιμους από το κοινό. 
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία δράση 
ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην 
πηγή και να συλληφθούν εκείνοι που είναι 
ένοχοι παραγωγής, διανομής ή 
τηλεφόρτωσης εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει 
να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
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επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης 
σε σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό. 
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει 
κατά περίπτωση χρήση διαφόρων 
μηχανισμών, μεταξύ των οποίων 
διευκόλυνση των αρμόδιων δικαστικών ή
αστυνομικών αρχών να διατάσσουν τη 
σχετική φραγή ή παροχή στήριξης και 
ενθάρρυνσης στους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών σε εθελοντική 
βάση να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας 
και κατευθυντήριες γραμμές για την 
φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες σελίδες 
του Διαδικτύου. Με σκοπό την αφαίρεση 
του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών αλλά και τη φραγή της 
πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 

περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Παρά τις προσπάθειες αυτές, η 
αφαίρεση στην πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης αποδεικνύεται 
δυσχερής στις περιπτώσεις που το αρχικό 
υλικό δεν εντοπίζεται εντός της ΕΕ, ενώ η 
συντριπτική πλειονότητα των ιστοτόπων 
για τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί 
φραγή εξυπηρετούνται μέσω διακομιστών 
εγκατεστημένων σε χώρες (κυρίως τις 
ΗΠΑ και την ΕΕ) οι οποίες έχουν 
υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ή 
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, 
την παιδική πορνεία και την παιδική 
πορνογραφία. Πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί προκειμένου να ενισχυθεί η 
διεθνής συνεργασία μεταξύ κρατών, 
δικαστικών και αστυνομικών αρχών, 
καθώς και σημείων αναφοράς 
περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας 
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 
ταχεία αφαίρεση ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.
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δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a). υπάρχουν πολυάριθμα σημεία 
πρόσβασης για τη θέαση εικόνων 
παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο 
και οι δράστες προσαρμόζονται στη 
συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας και των 
εφαρμογών της.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β). Το πεδίο αρμοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Συνασπισμού 
πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει 
όλες τις εικόνες παιδικής πορνογραφίας 
στο Διαδίκτυο και όχι μόνον εμπορικές 
ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) "παιδική πορνογραφία": (β) "παιδική πορνογραφία", μορφή 
κακοποίησης των παιδιών :

Αιτιολόγηση

Με τη χρησιμοποίηση του όρου "παιδική πορνογραφία" δίδεται έμφαση στον σεξουαλικό σκοπό 
της πράξης ενώ "η εικόνα κακοποίησης παιδιών" αποτελεί ευρύ όρο που χρησιμοποιείται για 
την περιγραφή εικόνων διαφορετικού φάσματος αξιόποινων πράξεων όχι απαραιτήτως 
σεξουαλικού χαρακτήρα: στο πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής αυτής πράξης εμπίπτουν η 
σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία. 
Λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής αυτού του μέσου και την ισχύουσα νομοθεσία και 
νομική ορολογία που χρησιμοποιείται στο "Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, την Εμπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία" και την 
"Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική 
Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση" η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης 
συνιστά να χρησιμοποιείται ο όρος "παιδική πορνογραφία".

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η σεξουαλική πράξη με παιδί που δεν 
έχει φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη και 
αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο i 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης 
θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής 
επάνω στο παιδί, τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη 
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά. Στην περίπτωση 
κατά την οποία οι γονείς είναι δράστες 
κακοποίησης των παιδιών τους, η ποινή 
πρέπει να είναι κατάλληλη για την 
προστασία των παιδιών από υποτροπή,

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) γίνεται κατάχρηση μιας ιδιαίτερα 
ευάλωτης κατάστασης του παιδιού, κυρίως 

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

λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας, 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή 
κατάστασης εξάρτησης, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη και αποκλεισμό 
από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά, 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο iii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή 
απειλής, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη 
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Ο εξαναγκασμός παιδιών σε σεξουαλική 
πράξη με τρίτο πρόσωπο τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα έτη και αποκλεισμό από 
τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 25
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και αποκλεισμό από 
τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη 
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη και αποκλεισμό από 
τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
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οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη και αποκλεισμό 
από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη 
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό ειδικές περιστάσεις, επιβάλλεται 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
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τουλάχιστον οκτώ έτη. Ιδιαίτερα, εάν το 
παιδί εκτίθεται σε κίνδυνο, εάν ασκείται 
ακραία βία που προκαλεί στο παιδί 
σοβαρή βλάβη ή όταν οι δραστηριότητες 
έχουν συστηματικότερο ή οργανωμένο 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη και 
αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη 
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 33
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη και αποκλεισμό 
από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό την 
παιδική πορνεία τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη 
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη 
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αδικήματα παιδικής πορνογραφίας Αδικήματα που συνδέονται με υλικό 
κακοποίησης παιδιών

Αιτιολόγηση

Ο όρος "παιδική πορνογραφία" δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ο συνήθης ορισμός της έννοιας 
"πορνογραφία" αναφέρεται σε πράξεις μεταξύ συναινούντων ενηλίκων. Η φράση "υλικό 
κακοποίησης παιδιών" δίνει σαφές μήνυμα: η θέαση αυτού του υλικού συνιστά αδίκημα.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) η διοργάνωση ταξιδίων με σκοπό τη 
διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 έως 6.

(β) η διοργάνωση ταξιδίων και/ή άλλων 
υπηρεσιών με σκοπό τη διάπραξη 
αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 6.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την οργάνωση σεξουαλικού τουρισμού με θύματα παιδιά, οι παράγοντες που 
διευκολύνουν την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών περιλαμβάνουν όχι μόνον 
εκείνους που οργανώνουν το ταξίδι, όπως π.χ. διοργανωτές οργανωμένων ταξιδίων και 
πράκτορες ταξιδίων, αλλά και μια σειρά από φορείς που παρέχουν άλλες υπηρεσίες, όπως 
ξενοδοχεία, ξενώνες, ξεναγούς, μεταφραστικές υπηρεσίες κλπ.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) το αδίκημα διεπράχθη σε βάρος παιδιού 
ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης, κυρίως 
λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας 
ή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
ή κατάστασης εξάρτησης,

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 εγγράφεται στο ποινικό μητρώο του
κράτους μέλους που εκδίδει την καταδίκη.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 εγγράφεται στο ποινικό μητρώο του 
κράτους μέλους που εκδίδει την καταδίκη.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι οσάκις ένα άτομο 
υποβάλλει αίτηση για μια νέα θέση 
εργασίας που συνεπάγεται τακτική επαφή 
με παιδιά, ελέγχεται το ποινικό μητρώο 
του ατόμου αυτού.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξασφαλίζουν ότι οι κρατικοί και 
ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν 
δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται 
τακτική επαφή με παιδιά ελέγχουν 
συστηματικά τα ποινικά μητρώα 
νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων και 
ότι οι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων 
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των σχολείων, που παρέχουν υπηρεσίες 
για παιδιά εφαρμόζουν αυστηρές και 
ενεργητικές πολιτικές προστασίας των 
παιδιών.

Αιτιολόγηση

Η καταγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να συμπληρώνεται με τη δράση οργανισμών 
που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται τακτική επαφή με παιδιά ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα ποινικά μητρώα υποψηφίων για μια θέση απασχόλησης ή για 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν παιδιά ελέγχονται πριν από την προσφορά της θέσης 
εργασίας, μέσω ελέγχων πριν από την πρόσληψη.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη δεν ασκούν δίωξη ούτε 
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε παιδιά 
θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
έως 6 λόγω της συμμετοχής τους σε 
παράνομες δραστηριότητες, εφόσον η 
συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του 
γεγονότος ότι αποτέλεσαν θύματα αυτών 
των αδικημάτων.

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά θύματα δεν πρέπει να θεωρούνται ικανά να συναινέσουν στη συμμετοχή τους στην 
πορνεία ή σε εικόνες κακοποίησης παιδιών. Η ποινική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον 
δράστη ανεξάρτητα από οιαδήποτε διατεινόμενη ή υποτιθέμενη "συναίνεση" του θύματος.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης 
για τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 δεν εξαρτώνται από μήνυση 
ή καταγγελία του θύματος και ότι η 
ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί 
ακόμα και αν το θύμα αποσύρει την 
κατάθεσή του.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η 
διερεύνηση ή η άσκηση ποινικής δίωξης 
για τα αδικήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 δεν εξαρτώνται από μήνυση 
ή καταγγελία του θύματος και ότι η 
ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί 
ακόμα και αν το θύμα αποσύρει την 
κατάθεσή του. Εφαρμόζονται διαδικασίες 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι ερευνητικές μονάδες είναι πλήρως λειτουργικές και 
αποτελεσματικές.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπως και στο πεδίο της καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας, πρέπει να ληφθούν 
μέτρα παρακολούθησης και πρόληψης 
όσον αφορά τους υπαίτιους εγκλημάτων 
που προβλέπονται από τα άρθρα 3 έως 7 
της παρούσας οδηγίας. Για το σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή διερευνά τη 
δυνατότητα δημιουργίας ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας 
Προειδοποίησης που θα συντονίζει τις 
δημόσιες αρχές των κρατών μελών για 
την καταπολέμηση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο, προλαμβάνοντας πιθανές 
εγκληματικές πράξεις των παιδεραστών 
και των δραστών σεξουαλικής 
παρενόχλησης, όπως ζητείται από την 
απόλυτη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου στη σύστασή του της 23ης 
Ιουνίου 2010 σχετικά με τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας 
αντιμετώπισης (ΕΣΤΑ) των παιδεραστών 
και των δραστών σεξουαλικής 
παρενόχλησης.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, 
δικαστικές αρχές, τη βιομηχανία 
πληροφοριών και τεχνολογίας 
επικοινωνιών, παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτύου, τον τραπεζικό τομέα και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και 
ανταλλάσσουν παραδείγματα βέλτιστης 
πρακτικής για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στα 
κράτη μέλη στα οποία εργάζονται 
επιτυχώς ειδικευμένες μονάδες.

Αιτιολόγηση

Μια ολιστική προσέγγιση που προβλέπει την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των 
κρατών μελών και αρμόδιων ενδιαφερομένων είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την 
καταπολέμηση του διασυνοριακού χαρακτήρα αυτού του εγκλήματος.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς 
που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες 
συνεπάγονται τακτική επαφή με παιδιά 



AD\835690EL.doc 29/41 PE448.743v02-00

EL

να προβαίνουν σε συνεχή εκπαίδευση του 
προσωπικού ούτως ώστε τα μέλη του 
προσωπικού να μπορούν να 
αντιλαμβάνονται καλύτερα εάν ένα παιδί 
κακοποιείται και να γνωρίζουν σε ποιον 
πρέπει να αναφερθεί αυτή η πληροφορία.

Αιτιολόγηση

Εάν τα μέλη του προσωπικού διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να εντοπίζουν 
περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών, είναι πιθανόν οι περιπτώσεις αυτές να καταγγέλλονται 
ταχύτερα.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα 
θύματα έχουν πρόσβαση σε 
εμπιστευτικούς και εύχρηστους από τα 
παιδιά μηχανισμούς καταγγελίας και 
παραπομπής, όπως τηλεφωνικές γραμμές 
ή διαδικτυακές υπηρεσίες βοήθειας, και 
ότι τους εν λόγω μηχανισμούς 
διαχειρίζονται επαγγελματίες που έχουν 
ειδική εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού 
περιπτώσεων κακοποίησης.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή εύχρηστων από τα παιδιά μηχανισμών καταγγελίας και υπηρεσιών πληροφοριών 
θα παράσχει στα παιδιά θύματα μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και θα τα ενθαρρύνει να 
εμφανίζονται και να καταγγέλλουν την κακοποίηση.
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν κάθε 
πρόσωπο που γνωρίζει τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, ή 
υποψιάζεται καλόπιστα ότι μπορεί να 
έχουν διαπραχθεί, να αναφέρει τα 
αδικήματα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Κάθε άτομο που αναφέρει τα εν λόγω 
αδικήματα θα καλύπτεται από την 
προστασία δεδομένων και την ανωνυμία.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρύνονται οι πολίτες να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και να 
αναφέρουν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών πρέπει απαραιτήτως να ενισχύεται 
η εμπιστοσύνη του πληροφοριοδότη ότι θα προστατεύεται πάντοτε η ανωνυμία του.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
δημιουργηθεί ανώνυμη υπηρεσία 
καταγγελίας για χρήστες του Διαδικτύου 
οι οποίοι εντοπίζουν τυχαία υλικό 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 
Διαδίκτυο.

Τροπολογία 51

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

2β. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δημιουργήσουν υπηρεσίες 
ενημέρωσης, όπως ειδικές τηλεφωνικές 
γραμμές για την παροχή βοήθειας και 
διαδικτυακούς ιστοτόπους, για την 
παροχή συμβουλών και συνδρομής στα 
παιδιά.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει ότι δεν θα ισχύουν ή ότι θα 
ισχύουν μόνο σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις οι κανόνες δικαιοδοσίας που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) 
και δ) εφόσον το αδίκημα διαπράττεται 
εκτός του εδάφους του.

διαγράφεται

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής, της ταυτότητάς και της 
εικόνας των παιδιών θυμάτων με την 
αποτροπή της δημόσιας διάδοσης 
πληροφοριών.
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
προληπτικά μέτρα προστασίας για τα 
παιδιά. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:
(α) η παροχή πληροφοριών και στήριξης 
στο ευρύ κοινό ούτως ώστε να μπορεί να 
προστατεύει τα παιδιά, μεταξύ δε των 
μέτρων αυτών εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, 
ούτως ώστε τα άτομα να είναι καλύτερα 
σε θέση να εντοπίσουν εάν ένα παιδί 
μπορεί να υφίσταται σεξουαλική 
κακοποίηση και να γνωρίζουν σε ποιον 
πρέπει να απευθυνθούν, τόσο εντός όσο 
και εκτός του δικτύου·
(β) εκπαιδευτικά προγράμματα 
ευαισθητοποίησης στα σχολεία και σε 
ομάδες δραστηριοτήτων των παιδιών, 
ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά να 
αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν 
καταστάσεις υψηλού κινδύνου·
(γ) μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα 
κοινωνικά δίκτυα του διαδικτύου 
περιλαμβάνουν μια λειτουργία "πλήκτρου 
συναγερμού" ούτως ώστε τα παιδιά να 
μπορούν να προειδοποιούν τις αρμόδιες 
αρχές σχετικά με κάθε ανάρμοστη 
σεξουαλική συμπεριφορά, δεδομένου ότι 
η διαδικτυακή προσέγγιση παιδιών για 
σεξουαλικούς σκοπούς ("grooming") 
μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας 
("chat rooms") και ιστοσελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται 
διαρκώς. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν 
σαφείς και συνεκτικές διαδικασίες 
παρακολούθησης που θα ρυθμίζουν ποια 
υπηρεσία θα λαμβάνει τη δήλωση, τον 
τρόπο διεκπεραίωσής της και τι στήριξη 
και αρωγή θα παρέχεται στο παιδί·
(iv) αυστηροί ποινικοί έλεγχοι για κάθε 
μορφή εργασιακής δραστηριότητας – είτε 
εθελοντικής είτε αμειβόμενης – που 
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συνεπάγεται επαφές με παιδιά και νέους 
κάτω των 18 ετών·
(v) μέτρα που εξετάζουν το ενδεχόμενο 
εφαρμογής συστήματος "κόκκινου 
συναγερμού" μέσω του οποίου 
κοινοποιούνται πληροφορίες/δεδομένα 
σχετικά με τους πλέον επικίνδυνους 
δράστες σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών μεταξύ κρατών μελών ενόσω ο 
δράστης ταξιδεύει στην επικράτεια της 
ΕΕ και τέτοιες/τέτοια 
πληροφορίες/δεδομένα υπόκεινται σε όλες 
τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της 
ΕΕ και των κρατών μελών για την 
προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν τα κατασχεθέντα 
περιουσιακά στοιχεία εγκληματιών για τη 
χρηματοδότηση πρόσθετων υπηρεσιών 
θεραπείας και ένταξης των θυμάτων 
παιδικής πορνογραφίας.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις 
ισχύουσες διαρθρώσεις για την πρόληψη 
και καταπολέμηση των δραστηριοτήτων 
εγκληματικών δικτύων που μετέχουν 
στην παραγωγή, πώληση ή διάδοση 
παιδικής πορνογραφίας, για παράδειγμα, 
το πεδίο εργασιών για την ανάλυση 
δεδομένων της Europol, και εφαρμόζουν 



PE448.743v02-00 34/41 AD\835690EL.doc

EL

τα απαιτούμενα νομοθετικά ή λοιπά 
μέτρα για την ενθάρρυνση και στήριξη 
της δημιουργίας υπηρεσιών 
πληροφοριών, όπως είναι τηλεφωνικές ή 
διαδικτυακές υπηρεσίες αρωγής που 
παρέχουν εμπιστευτικές συμβουλές σε 
όσους τις καλούν και τηρούν δεόντως την 
ανωνυμία τους.

Αιτιολόγηση

Υπηρεσίες πληροφοριών, όπως είναι οι τηλεφωνικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών μπορούν 
να αποτελούν σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 
Το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Σεξουαλική Κακοποίηση 
αναγνωρίζει το ζήτημα αυτό.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι η οικογένεια του 
δράστη δεν θα υποστεί απομόνωση και 
στιγματισμό.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι σε ποινικές διαδικασίες 
που αφορούν τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7:

3. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Αιτιολόγηση

Συνάδει πλήρως με το Άρθρο 14, παράγραφος 3 της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των 
θυμάτων.(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας πραγματοποιούνται σε χώρους 
σχεδιασμένους ή προσαρμοσμένους για 
τον σκοπό αυτό, και όπου το παιδί 
αισθάνεται ασφαλές,

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί το επίπεδο προστασίας του παιδιού.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
κατά την ποινική διαδικασία ενώπιον των 
δικαστηρίων σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, ο 
δικαστής μπορεί να διατάξει:

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, 
κατά την ποινική διαδικασία ενώπιον των 
δικαστηρίων σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, ο 
δικαστής διατάζει:

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
υπάρχουν αποτελεσματικά εγκεκριμένα
προγράμματα θεραπείας των δραστών 
σεξουαλικής κακοποίησης ή 
εφαρμόζονται μέτρα με σκοπό την 
πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων υποτροπής ως προς τα 
αδικήματα σεξουαλικού χαρακτήρα σε 
βάρος παιδιών. Η πρόσβαση στα εν λόγω 
εγκεκριμένα προγράμματα ή μέτρα 
θεραπείας των δραστών σεξουαλικής 
κακοποίησης είναι δυνατή οποτεδήποτε 
κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, 
εντός και εκτός φυλακών, σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζονται από την 
εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν προγράμματα παροχής 
συμβουλών για τη στήριξη του άμεσου 
οικογενειακού περιβάλλοντος του δράστη 
ή της δράστιδος.

Αιτιολόγηση

Και οι γυναίκες διαπράττουν εγκλήματα ή είναι συνεργοί σε εγκλήματα που συνδέονται με 
παιδική πορνογραφία ή τη διάδοση τέτοιου υλικού στο Διαδίκτυο .
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Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τέτοιου είδους προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης προσαρμόζονται ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές αναπτυξιακές 
ανάγκες παιδιών που διέπραξαν 
σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος άλλων 
παιδιών, μεταξύ άλλων και εκείνων που 
δεν έχουν φθάσει την ηλικία ποινικής 
ευθύνης. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τα παιδιά αυτά τυγχάνουν κατάλληλης 
αντιμετώπισης, η οποία περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των ατομικών αναγκών τους 
και κατάλληλη θεραπεία για την 
αντιμετώπιση της παραβατικής 
συμπεριφοράς τους.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Δεδομένου ότι η πρόληψη επιτυγχάνει 
καλύτερα θέτοντας τέρμα στις ενέργειες 
του δράστη, τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός 
τηλεφωνικού αριθμού σε όλη την ΕΕ που 
θα διατίθεται για οποιονδήποτε έχει την 
πρόθεση να διαπράξει το αδίκημα 
κακοποίησης ενός παιδιού. Διασφαλίζεται 
η ανωνυμία του ατόμου αυτού.

Αιτιολόγηση

Ως προληπτικό μέτρο, θα πρέπει οι υφιστάμενοι και οι δυνάμει δράστες να έχουν πρόσβαση σε 
τηλεφωνική υπηρεσία συνδρομής που μπορεί να παράσχει στήριξη και συμβουλές. 
Οποιοσδήποτε ανησυχεί για τις σκέψεις ή τη συμπεριφορά του σε σχέση με παιδιά πρέπει να 
είναι σε θέση να καλεί ανώνυμα μια εμπιστευτική τηλεφωνική γραμμή συνδρομής. Η υπηρεσία 
αυτή έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με
παιδοπορνογραφικό υλικό

Μέτρα κατά ιστότοπων που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την 
κατάργηση ιστότοπων που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό και 
φιλοξενούνται στο έδαφός τους, καθώς 
και να προσπαθούν να εξασφαλίζουν την 
κατάργηση τέτοιου είδους σελίδων που 
φιλοξενούνται εκτός του εδάφους τους.

1a. τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα επιβολής του νόμου 
ώστε να ειδοποιούνται ταχέως τα άλλα 
κράτη μέλη για την ύπαρξη υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και να 
επιτυγχάνεται η αφαίρεση του υλικού 
αυτού.

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

2. Στις περιπτώσεις που η αφαίρεση των 
σελίδων του διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό δεν 
είναι δυνατή, η φραγή ως προς την 
πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο της ύπαρξης 
επαρκών εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται 
στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσουν την 
ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών 
Διαδικτύου και των ιδιοκτητών τομέα 
ώστε αυτοί να απαγορεύουν την 
πρόσβαση στους ιστοτόπους παιδικής 
πορνογραφίας τους οποίους έχουν υπόψη 
τους.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
σθεναρές προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος του 
λογισμικού ανταλλαγής αρχείων μεταξύ 
ομοτίμων και της επανεμφάνισης των 
ομάδων συζητήσεων του Usenet.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Ο προσδιορισμός επιβλαβών 
ιστοτόπων δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας καθώς και των κατάλληλων 
διαδικασιών για τη διαγραφή ιστοτόπου ή 
τη φραγή της πρόσβασης σε αυτόν 
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λαμβάνει πλήρως υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου 
και πρέπει να βασίζεται σε διαφανείς 
διαδικασίες και στον δικαστικό έλεγχο 
και εποπτεία.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα 
κράτη μέλη για την αφαίρεση υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από 
τις υπηρεσίες του Διαδικτύου.
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