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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér-információk

Kiszolgáltatottságuk miatt a gyermekek jobban ki vannak téve a bántalmazás vagy a szexuális 
zaklatás kockázatának. Az UNICEF szerint a gyermekpornográfia iparága évi 20 milliárd 
euró bevételt termel, és 1 millió gyermeket használnak fel e szörnyű célra1. A gyermekek 
szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása különösen súlyos bűncselekmények, 
amelyek hosszú távú fizikai, pszichológiai és szociális károsodást okoznak az áldozatoknak, 
családjuknak, valamint az elkövetők családjának.

Fogalommeghatározások

Tekintve, hogy ez a jelentés rendes jogalkotási eljárás részét képezi, fontos, hogy a 
„gyermek” fogalmának meghatározását beépítsük a javaslatba. A gyermekvédelmi 
szervezetek azt javasolják, hogy „gyermeknek” kell tekinteni minden olyan személyt, aki az 
adott tagállam szabályozása értelmében nem érte el a beleegyezési korhatárt, valamint 
„fiatalkorúnak” kell tekinteni a beleegyezési korhatárt elért, de 18 éven aluli személyt. Ez jogi 
szempontból fontos különbségtétel, mivel a beleegyezési korhatáron aluli „gyermek”, és a 
beleegyezési korhatárt elért, de 18 ével aluli „fiatalkorú” is jogosult a szexuális 
kizsákmányolással szembeni védelemre.    

Az előadó szerint a „gyermek zaklatását ábrázoló kép” kifejezés helyett a 
„gyermekpornográfia” kifejezést kell használni. A „gyermek zaklatását ábrázoló kép” tág 
fogalom, amely rendkívül sokféle bűncselekményt leírására szolgál, és ezek nem feltétlenül 
szexuális jellegűek.  A „gyermekpornográfia” a hatályos jegyzőkönyvekben és 
egyezményekben szélesebb jogi értelemmel bír, és valamennyi értelmezésének érvényessége 
széles körben ismert. 

A nemi szempontok

Ilyen kényes kérdésben igen nehéz pontos adatokat nyerni az áldozattá váló gyermekek nemi 
megoszlásáról. Ismeretes azonban, hogy több lány jelent be szexuális zaklatást, mint fiú. A 
vélemény azt az álláspontot képviseli, hogy szexuális zaklatás és kizsákmányolás mindkét 
nemmel szemben előfordulhat, ezért nem lehet a nőkre összpontosítva vizsgálni a kérdést. A 
vélemény azt is elismeri, hogy a családokról való gondoskodásból oroszlánrészt vállaló nők 
szerepe felbecsülhetetlen értékű az ilyen cselekmények áldozatairól vagy elkövetőiről való 
gondoskodásban. 

Az áldozatok

A szexuális zaklatás áldozatává vált gyermekekre egész életükben, még felnőttkorukban is 
kihat ez az esemény. A zaklatás áldozatává vált gyermekek újra és újra áldozattá válhatnak, 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
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mivel a képek az interneten maradnak jóval az után is, hogy maga a bűncselekmény 
megtörtént. 

Az elkövetők

Igen fontos az elkövetők visszaesésének megakadályozása. Bizonyítékok alapján arra a 
következtetésre juthatunk, hogy erről nemzeti szinten kell gondoskodni egy sor átfogó 
intézkedés révén. Az egyik ilyen javasolt intézkedés a gyermekek zaklatását tervező 
személyeknek szánt telefonos segélyvonal létrehozása. Kutatások többször bizonyították, 
hogy megakadályozható a visszaesés azzal, ha az adott személy képzett tanácsadóval 
oszthatja meg gondolatait. A vélemény arra is javaslatot tesz, hogy a tagállamok biztosítsanak 
olyan akkreditált kezelési programokat a szexuális bűncselekmények elkövetőinek, amelyek 
elősegíthetik a rehabilitációt.

Gyakran megfeledkeznek arról, hogy az elkövető családja is támogatásra és tanácsokra 
szorul1. Az elkövető közvetlen családtagjai gyakran csendes áldozatok, akik naponta 
kénytelenek elszenvedni a következményeket a családon belül és a szélesebb közösségben is. 
  
Tartalmak törlése és letiltása 

Az érdekelt felek körében heves vita alakult ki a tartalmak törlését és letiltását illetően. E 
megközelítés vizsgálatakor ügyelni kell az internet szólásszabadságnak megfelelő 
demokratikus szabályozása és a gyermekeink jóléte közötti egyensúlyra. A tagállamok 
kötelesek együttműködni az internetszolgáltatókkal annak biztosítása érdekében, hogy a 
gyermekek védelemben részesüljenek az illegális szexuális zaklatással szemben. Emellett a 
gyermekek védelmét szolgáló felügyelet és biztonsági ellenőrzések bevezetésének kötelezővé 
tétele is lényeges szempont.   

Számos tagállamban sikeresnek bizonyult a honlapok helyi szinten történő letiltása2. Emiatt 
rendkívül fontos, hogy a tagállamok első lépésben érjék el a gyermekpornográfiát tartalmazó 
vagy terjesztő internetes oldalak törlését, vagy amennyiben ez nem lehetséges, 
gondoskodjanak az ilyen oldalak saját területükről való elérhetőségének letiltásáról. Az EU 
joghatóságán kívül, és ahol az ellenőrzés nem megvalósítható, a törlés helyett a letiltás lehet 
az egyetlen megvalósítható megoldás.   

A vélemény sürgeti a tagállamokat, hogy az IT-iparággal és az internetszolgáltatókkal 
közösen, velük együttműködve dolgozzanak a legjobb gyakorlatok és az információk 
megosztása érdekében. 

Összegzés

                                               
1 Az EPP képviselőcsoportja által szervezett meghallgatás a gyermekekkel szemben az interneten elkövetett 
visszaélésekről (2010)
2 The Internet Watch Foundation Company
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A vélemény kiegyensúlyozott és ésszerű módon közelítette meg a kérdéskört, szándéka 
szerint megmaradt a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint az Európai Unió 
Lisszaboni Szerződés szerinti hatáskörén belül. 

Nyilvánvalóan helyes olyan megközelítést alkalmazni, amely a probléma gyökeréig hatol a 
bűncselekmények felszámolása érdekében. A kiszolgáltatottakat, például a gyermekeket 
védelmező társadalom nagy lépést tesz egy olyan kultúra kialakítása felé, amelyben 
elfogadhatatlan a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális zaklatás és kizsákmányolás. 

E bűncselekmény természete gyorsan változik, hiszen folyamatosan fejlődik a technológia és 
annak alkalmazása. Ahol a gyermekpornográfia a múltban is létezett, csak tényleges fizikai 
formában volt jellemző, például postai úton vagy fényképek formájában terjedt. A képeket ma 
már költségek nélkül lehet gyorsan szétküldeni az egész világba. Tekintettel a bűncselekmény 
jellegére, arra, hogy a legkiszolgáltatottabbak sérelmére követik el a zaklatást, valamint azon 
kötelezettségünkre, hogy megvédjük a gyermekeket, habozás nélkül, erőteljesen és 
határozottan kell fellépnünk. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A gyermekek szexuális zaklatása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemben 
részt vevő valamennyi szereplőnek a zéró 
tolerancia elvét kell alkalmaznia.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A gyermek- és fiatalkorú lányok és 
fiúk egyaránt szexuális zaklatás 
áldozataivá válhatnak.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Meg kell vizsgálni, mekkora veszélyt 
jelentenek a gyermekeket szexuálisan 
zaklató nők, és mekkorát az ilyen 
cselekményt elkövető férfiak.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Gyakran előfordul, hogy a 
gyermekzaklatás vagy szexuális 
kizsákmányolás áldozatai válnak 
emberkereskedelem áldozataivá.

Indoklás

A gyermekek nagyobb valószínűséggel szenvednek a szexuális zaklatás hosszú távon 
jelentkező következményeitől, fizikai és pszichés értelemben egyaránt. Ez azt eredményezheti, 
hogy elidegenednek családjuktól és az őket körülvevő közösségtől, így pedig jobban ki lesznek 
szolgáltatva a kizsákmányolás más formáinak, például az emberkereskedelemnek.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókkal kell sújtani a gyermekek 
szexuális zaklatásának és szexuális 
kizsákmányolásának súlyos formáit. Ezek 
közé tartoznak különösen a szexuális 

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

zaklatás és szexuális kizsákmányolás olyan 
különféle formái, amelyeket megkönnyít az
információs és kommunikációs
technológiák alkalmazása, ilyen például a 
közösségi portálokon és chat-szobákban 
elkövetett „grooming” (gyermekek 
internet útján, szexuális célzattal történő 
zaklatása). Világossá kell tenni a 
gyermekpornográfia meghatározását is, és 
közelíteni kell azt a nemzetközi 
okmányokban található 
fogalommeghatározásokhoz.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell ugyanakkor, hogy a 
kulturális és jogi hagyományokban 
meglévő különbségeket ne lehessen a 
gyermekek szexuális zaklatása és a 
gyermekpornográfia elkendőzésére 
felhasználni.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, meg kell 
könnyíteni a bűncselekmények 
kivizsgálását, a büntetőeljárás során a 
vádemelést, valamint az elkövetők 
azonosítását; nem szabad lehetővé tenni 
továbbá, hogy a virtuális térben 
tevékenykedő elkövetők névtelensége 
akadályozza a nyomozást, és meggátolja 
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nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

az elkövető azonnali felkutatását. A 
tagállamoknak ezért lépéseket kell 
tenniük annak biztosítására, hogy a 
virtuális tér használói a nyilvánosság előtt 
megőrizhessék névtelenségüket, ám 
haladéktalanul azonosíthatók legyenek 
abban az esetben, ha bűncselekményt 
követnek el, különösen a grooming 
szempontjából legkockázatosabb 
internetes felületeken, például közösségi 
portálokon, fórumokon, társasági 
honlapokon és blogokon. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást. Ezeket a 
nyomozásokat az érintett tagállam 
illetékes igazságügyi hatóságának kell 
engedélyeznie és felügyelnie.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Jelentős mértékben segítheti a 
szexuális bűncselekmények elkövetői által 
folytatott tevékenységek gyors 
megakadályozását egy olyan korai 
előrejelző rendszer, amelynek keretében 
rendszeresen jelentik a rendőrségnek vagy 
a helyi telefonos segélyvonalak 
üzemeltetőinek az interneten fellelhető, 
feltételezhetően gyermekek szexuális 
zaklatását ábrázoló anyagokat, továbbá 
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azonnal tájékoztatják a hatóságokat és az 
internetszolgáltatókat arról, hogy 
hálózatukon ilyen illegális anyagok 
találhatók, aminek következtében ezek 
késlekedés nélkül meghozhatják a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy megszüntessék az 
illegális tartalom nyilvános elérhetőségét, 
valamint megőrizzék a bizonyítékot a 
bűnüldözési hatóságok vizsgálatai céljára.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Módosítani kell a joghatósági 
szabályokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása esetén az Európai 
Unióból származó elkövetőkkel szemben 
akkor is indítható legyen büntetőeljárás, 
ha a bűncselekményeket az Európai Unión 
kívül, különösen az úgynevezett 
szexturizmus során követik el.

(9) Alapvető fontosságú a törvények –
köztük az extraterritoriális hatályú 
büntetőjogi törvények – hatékonyságának 
megerősítése annak érdekében, hogy a 
gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása esetén akkor is eljárás 
alá vonhatók legyenek az Európai Unióból 
származó elkövetők, ha a 
bűncselekményeket az Európai Unión 
kívül, különösen az úgynevezett 
szexturizmus során követik el, amely 
jelenség rohamosan terjed földrajzilag, és 
komoly következményekkel jár.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamoknak elő kell segíteniük a 
harmadik államokkal folytatott nyílt 
kommunikációt és párbeszédet annak 
érdekében, hogy a hatályos nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően léphessenek 



PE448.743v02-00 10/39 AD\835690HU.doc

HU

fel a szexturizmus céljából ezen 
országokba utazó elkövetőkkel szemben.

Indoklás

A szexturizmus csak valamennyi állam részvételével zajló, határokon átnyúló együttműködés 
révén fékezhető meg hatékonyan.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Figyelembe véve szükségleteik 
felmérését, a kiskorú sértettek védelmére 
elsődleges érdeküket szolgáló 
intézkedéseket kell elfogadni. A kiskorú 
sértettek számára könnyen igénybe vehető 
jogorvoslatot kell biztosítani, beleértve a 
térítésmentes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az érdekellentét 
kezelését, amennyiben a zaklatásra a 
családon belül kerül sor. Emellett a kiskorú 
sértetteknek védelmet kell kapniuk –
például a bevándorlásra vagy a 
prostitúcióra vonatkozó tagállami 
jogszabályok alapján kiszabható –
szankciókkal szemben, amennyiben az 
illetékes hatóságok figyelmét felhívják az 
ügyükre. Továbbá a büntetőeljárásban való 
részvétel – a kihallgatás vagy az 
elkövetővel történő szembesítés – nem 
okozhat további traumát a kiskorú 
sértetteknek.

(10) Figyelembe véve szükségleteik 
felmérését, a kiskorú sértettek védelmére 
elsődleges érdeküket szolgáló 
intézkedéseket kell elfogadni. A kiskorú 
sértettek számára könnyen igénybe vehető 
jogorvoslatot kell biztosítani, beleértve a 
térítésmentes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az érdekellentét 
kezelését, amennyiben a zaklatásra a 
családon belül kerül sor. Emellett a kiskorú 
sértetteknek védelmet kell kapniuk –
például a bevándorlásra vagy a 
prostitúcióra vonatkozó tagállami 
jogszabályok alapján kiszabható –
szankciókkal szemben, amennyiben az 
illetékes hatóságok figyelmét felhívják az 
ügyükre. Továbbá a büntetőeljárásban való 
részvétel – a kihallgatás vagy az 
elkövetővel történő szembesítés – nem 
okozhat további traumát a kiskorú 
sértetteknek. A kiskorú sértettek 
azonosításával kapcsolatos valamennyi 
információ titkossága az ilyen gyermekek 
védelmének központi eleme.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az áldozatok teljes körű védelme 
érdekében a kiskorú sértetteket 
tájékoztatni kell jogaikról, a 
rendelkezésükre álló szolgáltatásokról, a 
vizsgálat vagy eljárás általános menetéről 
és az ezekben játszott szerepükről, 
valamint az őket érintő ügy kimeneteléről.
Olyan intézkedéseket kell hozni továbbá, 
amelyek biztosítják, hogy a gyermekek 
megfelelő oktatásban részesülnek a 
zaklatással szembeni védelemhez való 
jogukról, arról, hogy miként védhetik meg 
magukat, és mit kell tenniük akkor, ha 
zaklatás áldozataivá válnak.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a bűncselekmények 
esetleges ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy véglegesen el 
kell tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységek 
gyakorlásától. Az ilyen tilalmak EU-n 
belüli érvényesítését meg kell könnyíteni.
A tagállamok a munkaviszony 
megkezdése előtti ellenőrzést hajtanak 
végre abban az esetben, ha az adott 
munka gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással jár. Ennek előfeltétele a 
tagállamokban érvényes jog 
alkalmazásával, jogállami keretek között 
zajló eljárás lefolytatása.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az internet a társadalom életének 
szerves része, ezért nem tekinthető 
„semleges területnek”. Ahogyan a 
társadalom életének egyéb területein, itt is 
be kell tartani a vonatkozó normákat és 
szabályokat.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében.
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és a 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatóságai hatékonyan távolítsák el a 
területükön üzemeltetett, 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 

(13) A gyermekpornográfia szexuális 
zaklatást ábrázoló képekből áll. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében.
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és a 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatóságai hatékonyan távolítsák el a 
területükön üzemeltetett, 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Amennyiben az eredeti 
pornográf anyag nem az EU-n belül 
található, az ilyen erőfeszítések ellenére 
nehéznek bizonyul a gyermekpornográf 
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gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen 
azért, hogy a lehető legteljesebb körűek 
legyenek a gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakra vonatozó 
tagállami listák, és hogy elkerüljék a 
párhuzamos munkavégzést. Valamennyi 
ilyen fejlesztés során figyelembe kell venni 
a végfelhasználók érdekeit, be kell tartani a 
hatályos jogi és bírósági eljárásokat, 
továbbá az emberi jogok európai 
egyezményével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban kell 
eljárni. A biztonságosabb internet 
programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

tartalom forrásnál történő eltávolítása, 
mivel a letiltott weblapok túlnyomó 
többsége olyan szerverek révén érhetők el, 
amelyek a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezményt vagy a gyermek jogairól szóló 
egyezménynek a gyermekek eladásáról, a 
gyermekprostitúcióról és 
gyermekpornográfiáról szóló fakultatív 
jegyzőkönyvét aláíró országokban (főként 
az USA-ban és az EU-ban) találhatók. 
Megfelelő mechanizmusokat kell bevezetni 
az államok, az igazságügyi és rendőri 
hatóságok, valamint a 
gyermekpornográfia bejelentésére 
szolgáló pontok közötti nemzetközi 
együttműködés erősítésére annak
biztosítása érdekében, hogy a 
gyermekpornográfiát tartalmazó
honlapokat biztonságosan és gyorsan el 
lehessen távolítani. Valamennyi ilyen 
fejlesztés során figyelembe kell venni a 
végfelhasználók érdekeit, be kell tartani a 
hatályos jogi és bírósági eljárásokat, 
továbbá az emberi jogok európai 
egyezményével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban kell 
eljárni. A biztonságosabb internet 
programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
 13 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a). Számos ponton van lehetőség a 
gyermekpornográfiához való online 
hozzáférésre, az elkövetők pedig
alkalmazkodnak a folyamatos 
technológiai fejlődéshez, és alkalmazzák 
annak eredményeit.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b). Ki kell bővíteni az európai pénzügyi 
koalíció hatáskörét oly módon, hogy az 
kiterjedjen valamennyi online 
gyermekpornográfiára, ne csak a 
kereskedelmi célú, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakra.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont– bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyermekpornográfia”: b) „gyermekpornográfia”: a gyermekek 
ellen elkövetett zaklatás egyik formája,

Indoklás

A „gyermekpornográfia„ kifejezés használata esetén a hangsúly a cselekmény szexuális 
irányultságára helyeződik, míg a „gyermek zaklatását ábrázoló kép” kifejezés tág fogalom, 
amely rendkívül sokféle bűncselekmény leírására szolgál, és ezek nem feltétlenül szexuális 
jellegűek: ezen eszköz hatálya a gyermekek szexuális zaklatására, szexuális 
kizsákmányolására és a gyermekpornográfiára terjed ki. Tekintettel az eszköz hatályára és 
figyelembe véve a gyermek jogairól szóló egyezménynek a gyermekek eladásáról, a 
gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló jegyzőkönyvében és a gyermekek 
szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló Európa 
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tanácsi egyezményben használt jelenlegi terminológiát, a vélemény előadója szerint célszerű 
lenne a „gyermekpornográfia” szót használni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermek a nemi vágy 
felkeltése céljából szexuális zaklatás vagy 
szexuális tevékenység megtekintésére 
történő rábírása – akkor is, ha abban a 
gyermek nem vesz részt – miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen, valamint vonja magával a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermekkel folytatott 
szexuális tevékenység miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább
nyolc évig terjedjen, valamint vonja 
magával a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont – i pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a gyermekkel kapcsolatban fennálló, 
elismert bizalmi, hatalmi vagy befolyási 
helyzettel élnek vissza, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen, valamint vonja 
magával a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást. Amennyiben a 
szülők zaklatták gyermeküket, az ítéletnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
megvédje a gyermeket a bűncselekmény 
megismétlődésétől. 

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont – ii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a gyermek különösen veszélyeztetett 
helyzetével, különösen szellemi vagy testi 
fogyatékosságával, szegénységével és 
társadalmi kirekesztettségével vagy 
eltartotti helyzetével élnek vissza, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább nyolc évig terjedjen, valamint 
vonja magával a gyermekekkel való 
kapcsolat bármely formájával járó 
foglalkozások gyakorlásától való eltiltást;

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont – iii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. kényszert, erőszakot vagy fenyegetést 
alkalmaznak, a kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább tíz 
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évig terjedjen. évig terjedjen, valamint vonja magával a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Gyermek harmadik féllel való szexuális 
tevékenységre kényszerítése miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább tíz évig terjedjen, valamint vonja 
magával a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen, valamint vonja magával a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább két évig terjedjen, valamint vonja 
magával a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen, valamint vonja magával a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen, valamint vonja 
magával a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább öt évig terjedjen, valamint 
vonja magával a gyermekekkel való 
kapcsolat bármely formájával járó 
foglalkozások gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges körülmények fennállása 
esetén a kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább nyolc évig terjedjen, 
főként abban az esetben, ha a gyermek 
veszélynek vagy durva erőszaknak van 
kitéve, ami súlyos sérelmet okoz neki, 
vagy amennyiben mindez rendszeresen és 
szervezett jelleggel történik.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább öt 
évig terjedjen, valamint vonja magával a 
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gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább nyolc évig terjedjen, valamint 
vonja magával a gyermekekkel való 
kapcsolat bármely formájával járó 
foglalkozások gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább 
nyolc évig terjedjen, valamint vonja 
magával a gyermekekkel való kapcsolat 
bármely formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 10 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Gyermekprostitúció érdekében végzett 
kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés 
felső határa legalább nyolc évig terjedjen, 
valamint vonja magával a gyermekekkel 
való kapcsolat bármely formájával járó 
foglalkozások gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk - 11 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább tíz évig terjedjen, valamint 
vonja magával a gyermekekkel való 
kapcsolat bármely formájával járó 
foglalkozások gyakorlásától való eltiltást.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gyermekpornográfiával kapcsolatos 
bűncselekmények

Gyermekek zaklatását ábrázoló 
anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények

Indoklás

A „gyermekpornográfia” kifejezés igen problematikus. A „pornográfia” szó szokásos 
meghatározása felnőttek közötti, beleegyezéssel történő aktusokra utal. A „gyermekek 
zaklatását ábrázoló anyag” kifejezés egyértelmű üzenetet hordoz: megtekintése 
bűncselekmény.

Módosítás 37
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 pont – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) utazásszervezés a 3–6. cikkben említett 
bűncselekmények bármelyike 
elkövetésének céljából.

b) utazásszervezés és/vagy egyéb 
szervezési tevékenység a 3–6. cikkben 
említett bűncselekmények bármelyike 
elkövetésének céljából.

Indoklás

A gyermekszexturizmus szervezése vonatkozásában nem csak azok a szereplők segítik elő a 
gyermekek szexuális zaklatását és kizsákmányolását, akik megszervezik az utazást 
(utazásszervezők és utazási ügynökségek), hanem egy sor olyan közvetítő is, aki más 
szolgáltatásokat nyújt, például szállodák, szálláshelyek, idegenvezetők, fordítási szolgáltatók 
stb.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 pont – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk - 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
(1) bekezdésben említett intézkedést 
bejegyezzék az ítélethozatal szerinti 
tagállam bűnügyi nyilvántartásába. A 
tagállamok megteszik a szükséges 
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jogalkotási és egyéb intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy sor kerüljön a 
bűnügyi nyilvántartások ellenőrzésére, 
mielőtt bárki olyan munkahelyre nyerne 
felvételt, amelynek gyakorlása során 
rendszeres kapcsolatba kerülhet 
gyermekekkel.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok gondoskodnak róla, 
hogy tevőleges kötelezettségként legyen 
előírva a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységet 
folytató állami és magánszervezetek 
számára, hogy módszeresen ellenőrizzék 
új alkalmazottaik bűnügyi nyilvántartását, 
és hogy a gyermekek számára 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, köztük 
az iskolák, rendelkezzenek határozott és 
aktív gyermekvédelmi politikával.

Indoklás

Az információk nyilvántartását és megosztását ki kell egészíteni azzal, hogy a gyermekekkel 
való rendszeres kapcsolattartással járó tevékenységet folytató szervezetek aktívan ellenőrizzék 
a gyermekekkel való rendszeres kapcsolattartással járó álláshelyeikre pályázó jelöltek 
bűnügyi nyilvántartását, még a felvételüket megelőzően.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a 4. cikkben és az 5. cikk (4)–
(6) bekezdésében említett 

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

nem indítanak büntetőeljárást, illetve nem 
szabnak ki rájuk büntetést olyan 
jogellenes cselekményekben való 
részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.

Indoklás

Nem szabad azt feltételezni, hogy a kiskorú sértettek beleegyezhetnek a prostitúcióba vagy a 
zaklatást ábrázoló felvételek készítésében való részvételbe. A büntetőjogi felelősség kizárólag 
az elkövetőt terheli, függetlenül az áldozat állítólagos vagy vélelmezett beleegyezésétől.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk - 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy vádemelésétől függetlenül kerüljön 
sor, továbbá hogy a büntetőeljárás abban az 
esetben is folytatódjon, ha a sértett 
visszavonta a vallomását.

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények 
ügyében folytatott nyomozásra és 
büntetőeljárásra a sértett bejelentésétől 
vagy vádemelésétől függetlenül kerüljön 
sor, továbbá hogy a büntetőeljárás abban az 
esetben is folytatódjon, ha a sértett 
visszavonta a vallomását. Az eljárásokat a 
tagállamokban hatályos jogszabályokkal 
összhangban kell végrehajtani.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk - 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy hatékony nyomozati 
eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett 

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

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

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk - 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy támogassák a 
nyomozó egységeket vagy szolgálatokat, és
lehetővé tegyék számukra, hogy 
megkíséreljék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjeinek
haladéktalan azonosítását a 
gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok, 
pl. az információs és kommunikációs 
technológia segítségével továbbított vagy 
hozzáférhetővé tett fényképek és 
audiovizuális felvételek elemzése révén.

Indoklás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a szükséges pénzügyi és humán erőforrásokat ahhoz, hogy 
a nyomozócsoportok teljes mértékben működőképesek és hatékonyak legyenek.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terrorizmus elleni küzdelem keretében 
megvalósuló fellépéshez hasonlóan, az 
irányelv 3–7. cikkei szerinti 
bűncselekmények elkövetői ellen nyomon 
követési és megelőzési intézkedéseket kell 
hozni. A Bizottságnak e célból meg kell 
vizsgálnia egy olyan európai 
gyorsriasztási rendszer kialakításának 
megvalósíthatóságát, amely 
összehangolná az internetes bűnözéssel 
szemben a tagállami hatóságok által 
végzett tevékenységeket, és megelőzné a 
pedofilok és a szexuális 
bűncselekményeket elkövetők bűntetteit, 
ahogyan azt az Európai Parlament 
szorgalmazta az „Európai gyorsriasztási 
rendszer létrehozásáról a pedofilok és a 
szexuális zaklatók ellen” című, 2010. 
június 23-i, abszolút többséggel elfogadott 
ajánlásában1.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak a bűnüldöző 
ügynökségekkel, az igazságügyi 
hatóságokkal, az információs és 
kommunikációs technológiai iparral, az 
internetszolgáltatókkal, a banki ágazattal 
és a nem kormányzati szervezetekkel 
partnerségben kell dolgozniuk.
A tagállamoknak egymással 
együttműködésben kell dolgozniuk, és 
meg kell osztaniuk egymással a 
gyermekek szexuális kizsákmányolása 
elleni küzdelem terén azokban a 
tagállamokban kialakult legjobb 
gyakorlatokat, ahol az e problémára 
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specializálódott nyomozócsoportok 
hatékonyan működnek.

Indoklás

A szóban forgó bűncselekmény határokon átnyúló jellege elleni küzdelem szempontjából 
alapvető fontosságú a holisztikus megközelítés, amelynek keretében a tagállamok és a 
fontosabb érintett szereplők megosztják egymással a legjobb gyakorlatokat.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységet 
végző állami és magánszervezeteket, hogy 
rutinszerűen tartsanak oktatást 
személyzetük részére azzal a céllal, hogy 
az egyének jobban képesek legyenek 
felismerni azokat az eseteket, amikor 
gyermekek válnak zaklatás áldozataivá, és 
hogy tudják, kiknek kell erről jelentést 
tenni.

Indoklás

Várhatóan gyorsabban jelentik a zaklatást abban az esetben, ha a személyzet tagjai képzésben 
részesülnek a zaklatás felismerését illetően.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok lépéseket tesznek 
annak érdekében, hogy bizalmas jellegű, 
gyermekbarát bejelentési és tanácsadási 
mechanizmusok, például telefonos és 
internetes segélyvonalak álljanak az 
áldozatok rendelkezésére, és ezeket olyan 
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szakemberek üzemeltessék, akik megfelelő 
képzettséggel bírnak a zaklatással 
kapcsolatos ügyek kezelésére.

Indoklás

A gyermekbarát bejelentési mechanizmusok és tájékoztató szolgálatok felállítása nagyobb 
önállóságot ad a kiskorú sértetteknek, és arra bátorítja őket, hogy jelentsék be az őket ért 
zaklatást.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekményekről tudomással bíró vagy 
azok elkövetését jóhiszeműen feltételező 
személyeket, hogy erről tegyenek 
bejelentést az illetékes hatóságoknál.

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

Indoklás

Annak érdekében, hogy az embereket a gyermekekkel szembeni szexuális zaklatások 
bejelentésére ösztönözzük, feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy a bejelentő bízzon az 
anonimitás fenntartásában.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket egy olyan, a névtelenséget 
garantáló bejelentési szolgálat kialakítása 
érdekében, amelyen keresztül bejelentést 
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tehetnek azok az internetfelhasználók, 
akik véletlenül találnak gyermekek 
szexuális zaklatását ábrázoló anyagokat 
az interneten.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk - 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam határozhat úgy, hogy nem 
alkalmazza, illetve csak bizonyos 
esetekben vagy körülmények között 
alkalmazza az (1) bekezdés c) és d) 
pontjában említett joghatósági 
szabályokat, amennyiben a 
bűncselekményt nem a területén követték 
el.

törölve

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a kiskorú sértettek 
magánéletének, személyazonosságának és 
jó hírnevének védelme céljából, az 
információ nyilvános terjesztésének 
megakadályozása révén.

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok gondoskodnak a 
gyermekek megelőző jellegű védelméről. 
Ez a következőkre terjed ki:
a) a közvélemény tájékoztatása és 
támogatása a gyermekek védelmének 
elősegítése érdekében, ideértve olyan 
figyelemfelhívó és oktatási kampányokat, 
amelyek révén az egyének hatékonyabban 
képesek felismerni, ha egy gyermek 
szexuális zaklatás áldozatává vált, 
valamint tudják, hogy kinek kell ezt online 
vagy offline formában jelenti;
b) oktatási felvilágosító programok az 
iskolákban és gyermekek által látogatott 
intézményekben annak érdekében, hogy a 
gyermekek megtanulják felismerni és 
elkerülni a kockázatos helyzeteket;
c) intézkedések annak biztosítására, hogy 
az internetes közösségi portálokon legyen 
beépített „pánikgomb” alkalmazás, 
amelynek segítségével a gyermekek 
értesíthetik az illetékes hatóságokat a 
tolakodó szexuális magatartásról, hiszen a 
gyermekek egyre több időt töltenek az 
interneten, elsősorban chat-szobákban és 
közösségi portálokon. Világos és koherens 
nyomon követési eljárásokat kell 
bevezetni, amelyek tisztázzák, hogy ki 
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kapja meg a jelentést, hogyan dolgozzák 
fel, valamint hogy milyen támogatást és 
segítséget nyújtanak a gyermeknek;
iv) erőteljes bűnügyi ellenőrzés minden 
olyan munkahelyen, ahol gyermekekkel és 
18 éven aluli fiatalokkal dolgoznak, 
függetlenül attól, hogy a munkát 
önkéntesen vagy fizetett alkalmazottként 
végzik;
v) intézkedések egy „vörös riasztási” 
rendszer esetleges bevezetésének 
vizsgálatára, amely lehetővé tenné, hogy a 
tagállamok tájékoztassák egymást az EU-
ban utazó legveszélyesebb olyan 
bűnözőkről, akik gyermekek elleni 
szexuális zaklatást követtek el, ezen 
információkra/adatokra pedig valamennyi 
hatályos uniós és nemzeti adatvédelmi 
szabályozás vonatkozna.

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamokat arra kell ösztönözni, 
hogy a bűnelkövetőktől elkobzott 
eszközöket a gyermekpornográfia 
áldozatainak nyújtott terápiás és 
integrációs szolgáltatások 
finanszírozására fordítsák.

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok felhasználják a már 
létező struktúrákat, például az Europol 
elemzőmunkára szolgáló kereteit annak 
érdekében, hogy megelőzzék és 
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felszámolják a gyermekpornográfia
előállításában, értékesítésében vagy 
terjesztésében részt vevő bűnszervezetek 
tevékenységét, valamint megteszik a 
szükséges jogalkotási és egyéb 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék és támogassák olyan 
információs szolgálatok, például telefonos 
vagy internetes segélyvonalak 
létrehozását, amelyek bizalmasan és a 
névtelenség tiszteletben tartásával 
tanácsokkal szolgálnak az őket felkereső 
személyeknek.

Indoklás

A telefonos segélyvonalakhoz hasonló tájékoztatási szolgálatok létfontosságú eszközök 
lehetnek a gyermekek elleni szexuális zaklatással szembeni fellépésben. Ezt az Európa Tanács 
gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális visszaélés elleni védelméről szóló 
egyezményének 13. cikke is elismeri.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az elkövető családját ne rekesszék ki és ne 
bélyegezzék meg.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A védelemhez való jog sérelme nélkül, 
a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bármely 
bűncselekmény ügyében folytatott bűnügyi

(3) A védelemhez való jog sérelme nélkül, 
a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekmények
ügyében folytatott bűnügyi eljárások
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nyomozás során: során:

Indoklás

A szövegezés ily módon összhangban van az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az 
ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló bizottsági irányelvjavaslat 14. 
cikkének (3) bekezdésével.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 pont – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a kiskorú sértett kihallgatására az e célra 
kialakított vagy alkalmassá tett helyiségben 
kerüljön sor, ahol biztonságban érzi 
magát;

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indoklás

Ez a módosítás a kiskorú védelmének erősítését célozza.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bármely bűncselekmény 
ügyében folytatott büntetőeljárás során a 
bíróság elrendelhesse, hogy:

(5) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bármely bűncselekmény 
ügyében folytatott büntetőeljárás során a 
bíróság elrendelje az alábbiakat:

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
szexuális bűnelkövetők kezelésére
hatékony, akkreditált programok és 
intézkedések álljanak rendelkezésre abból 
a célból, hogy minimálisra korlátozzák a 
gyermekek sérelmére elkövetett szexuális 
jellegű bűncselekmények megismétlésének 
kockázatát. A szexuális bűnelkövetők 
kezelésére szolgáló akkreditált
programoknak és intézkedéseknek 
bármikor elérhetőeknek kell lenniük a 
büntetőeljárás során, a büntetés-
végrehajtási intézetben és azon kívül, a 
nemzeti jogban megállapított feltételeknek 
megfelelően. A tagállamok tanácsadási 
programokat nyújtanak a férfi vagy női 
elkövetők közvetlen családtagjai számára.

Indoklás

A gyermekpornográfiával és az ilyen anyagok interneten történő terjesztésével kapcsolatos 
bűncselekmények elkövetői vagy társelkövetői között nők is vannak.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az említett programokat és intézkedéseket 
úgy kell kiigazítani, hogy azok 
megfeleljenek a más gyermekek ellen
szexuális bűncselekményt elkövető 
gyermekek – köztük az életkoruk miatt 
büntetőjogi felelősségre nem vonhatók –
sajátos fejlődési szükségleteinek. A 
tagállamok gondoskodnak róla, hogy az 
ilyen gyermekek megfelelő 
válaszintézkedésben részesüljenek, amely 
kiterjed egyéni szükségleteik felmérésére 
és a mások sérelmére tanúsított 
magatartásuk megfelelő kezelésére is.

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a megelőzés az elkövetők 
megállításával valósítható meg a 
legjobban, a tagállamoknak fontolóra kell 
venniük egy egész EU-ra kiterjedő 
telefonszám bevezetését, amely mindazok 
rendelkezésére áll, akik gyermek elleni 
szexuális zaklatásra készülnek. 
Gondoskodni kell a hívók anonimitásáról.

Indoklás

Megelőző intézkedésként a tényleges és potenciális elkövetők számára hozzáférést kell 
biztosítani egy olyan segélyvonalhoz, amely támogatást és tanácsadást nyújt nekik. 
Amennyiben valaki aggódik a gyermekekkel kapcsolatos szándékai vagy viselkedése miatt, fel 
tudjon hívni egy bizalmas, anonimitást biztosító számot. Ilyen segélyvonal sikeresen működik 
az Egyesült Királyságban.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekpornográfiát tartalmazó vagy azt 
terjesztő weboldalak elleni intézkedések

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

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy azt terjesztő, a területükön 
üzemeltetett weboldalak eltávolítása 
érdekében, valamint törekednek a
területükön kívül üzemeltetett hasonló 
weboldalak eltávolítására.

(1a) A tagállamok megteszik a megfelelő 
bűnüldözési intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a többi tagállam gyors 
értesítést kapjon a gyermekek szexuális 
zaklatását ábrázoló anyagok létezéséről, 
valamint az ilyen anyagok eltávolításának 
elérése céljából.

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

(2) Amennyiben a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalak
eltávolítására nincs lehetőség, a letiltást 
megfelelő biztosítékok mellett kell 
elrendelni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy az a szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, 
valamint a tartalomszolgáltatókat –
amennyiben lehetséges – tájékoztassák a 
jogorvoslat lehetőségétől.

Módosítás 66

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

(2a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az internetszolgáltatók és a 
tartománynév-tulajdonosok 
felelősségének fokozására annak elérése 
végett, hogy akadályozzák meg az általuk 
ismert, gyermekpornográfiát tartalmazó 
oldalakhoz való hozzáférést.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamoknak aktív erőfeszítéseket 
kell tenniük a peer-to-peer szoftverekhez 
és a Usenet-hírcsoportok újbóli 
felbukkanásához kapcsolódó problémák 
kezelésére.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A jelen irányelv értelmében tiltott 
weboldalak azonosítása, valamint e 
weboldalak törlésére és letiltására 
irányuló eljárások során teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani az 
internetfelhasználók alapvető jogait, és e 
tekintetben átlátható eljárásokra és 
igazságügyi ellenőrzésre van szükség.

Módosítás 69
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 d bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A Bizottság éves jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé a 
tagállamok által végzett olyan 
tevékenységekről, amelyek a gyermekek 
szexuális zaklatását ábrázoló anyagok 
online szolgáltatásokról való 
eltávolítására irányultak.
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