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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Informações de carácter geral

Devido à sua vulnerabilidade, as crianças correm um maior risco de serem de mal tratadas ou 
vítimas de abusos sexuais. Segundo a UNICEF, a indústria da pornografia infantil gera 20 mil 
milhões de euros e um milhão de crianças são usadas para este fim horrível1. O abuso sexual e 
a exploração sexual de crianças são formas de crime particularmente graves e podem causar 
danos físicos, psicológicos e sociais duradouros às vítimas e às suas famílias, bem com às 
famílias dos autores destes actos.

Definições

Uma vez que o presente relatório faz parte do processo legislativo ordinário, é importante 
incorporar a definição de "criança". As associações de protecção à infância recomendam que 
se defina "criança" como qualquer pessoa que ainda não tenha atingido a maioridade sexual 
num determinado Estado-Membro e "adolescente" como qualquer pessoa que tenha atingido a 
maioridade sexual num determinado Estado-Membro e tenha menos de 18 anos. Trata-se de 
uma distinção importante sob o ponto de vista jurídico, pois tanto uma "criança" que ainda 
não tenha atingido a maioridade sexual como um "adolescente" que tenha atingido a 
maioridade sexual, mas tenha menos de 18 anos, têm o direito de serem protegidos contra a 
exploração sexual.    

A relatora de parecer considera que o termo "pornografia infantil" deve ser usado por 
oposição a "imagens de abuso de crianças". "Imagens de abuso de crianças" é um termo lato, 
usado para descrever imagens de uma série de diferentes actos criminosos, que não são 
necessariamente de natureza sexual.  O termo "pornografia infantil" tem um alcance jurídico 
mais vasto nos protocolos e convenções vigentes e é considerado válido em todas as 
interpretações. 

A perspectiva de género

Dada a natureza sensível desta questão, torna-se problemático obter dados exactos sobre o 
número de crianças, do sexo masculino e feminino, vítimas de abusos. Sabe-se, contudo, que 
é maior o número de raparigas do que de rapazes a denunciar abusos sexuais. O presente 
parecer salienta que o abuso e a exploração sexual podem afectar os dois sexos, não sendo, 
pois, um problema exclusivamente feminino. Reconhece igualmente que as mulheres, sendo 
as principais prestadoras de cuidados na família, contribuem de forma inestimável para o bom 
acompanhamento das vítimas ou dos autores de crimes. 

As vítimas

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
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As crianças que foram vítimas de abusos sexuais podem ficar com marcas desta experiência 
para o resto da vida, mesmo na idade adulta. As crianças que foram sujeitas a estes abusos 
podem tornar-se vítimas de forma repetida, uma vez que as imagens permanecem na Internet 
muito depois de o acto ter sido cometido. 

Os autores dos crimes

É importante impedir que os agressores reincidam. As provas sugerem que tal deve ser feito a 
nível nacional através de uma série de medidas globais. Uma dessas medidas seria a criação 
da recomendada linha telefónica directa para indivíduos que pensam em cometer abusos 
sexuais de crianças. Os estudos provam repetidamente que, se esses indivíduos puderem 
discutir o que lhes vai na mente com um conselheiro formado, será possível dissuadi-los de 
reincidir. O parecer recomenda igualmente que os Estados-Membros ofereçam aos 
delinquentes sexuais programas acreditados de tratamento que possam contribuir para a sua 
reabilitação.

Uma questão que é frequentemente esquecida é a necessidade de prestar apoio e 
aconselhamento à família do agressor1 . Os familiares mais próximos do agressor são 
frequentemente vítimas silenciosas que se confrontam diariamente com conflitos internos, na 
célula familiar, e externos, na comunidade. 
  
Supressão e bloqueio de conteúdos 

As partes interessadas estão a levar a cabo um vivo debate a questão da supressão e do 
bloqueio de conteúdos. Ao avaliar esta abordagem, é necessário encontrar um cuidadoso 
equilíbrio entre a regulação democrática da Internet, através da liberdade de expressão, e a 
protecção e o bem-estar das crianças. Os Estados-Membros têm a obrigação de trabalhar com 
os fornecedores de serviços Internet, com o objectivo de proteger as crianças de actividades 
ilegais como o abuso sexual. A obrigação de prever controlos e sistemas de segurança para 
proteger as crianças é outro aspecto importante a ter em conta.   

O bloqueio de sítios Internet a nível local provou ser eficaz numa série de Estados-Membros2. 
Por esta razão, é da maior importância que os Estados-Membros obtenham, em primeiro 
lugar, a supressão de páginas Internet que contenham ou difundam pornografia infantil e, se 
essa supressão não for possível, o bloqueio do acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou difundam pornografia infantil. Fora da jurisdição da 
UE, e onde não existam controlos, o bloqueio poderá ser a única opção viável.   

O presente parecer exorta os Estados-Membros a trabalharem com o sector das tecnologias da 
informação e com os fornecedores de serviços Internet, a fim de partilharem as melhores 
práticas e trocarem informações num espírito de colaboração. 

                                               
1 Audição do Grupo PPE sobre o abuso sexual de crianças na Internet, 2010.
2 Internet Watch Foundation Company. 
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Resumo

O presente parecer apresenta uma abordagem equilibrada e razoável desta questão e procura 
permanecer nos limites das competências da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros, bem como das que são conferidas à União Europeia pelo Tratado de Lisboa. 

É indiscutivelmente correcto adoptar uma abordagem que procura tratar as causas profundas 
do problema com o objectivo de eliminar o crime. Uma sociedade que valoriza as pessoas 
vulneráveis, como as crianças, procurará seguramente criar uma cultura em que o abuso e a 
exploração sexual de crianças sejam inaceitáveis. 

A natureza deste crime está a mudar rapidamente, especialmente devido à actual evolução da 
tecnologia e das suas aplicações. No passado, a pornografia infantil estava limitada a suportes 
físicos, como a correspondência ou as fotografias. Actualmente, as imagens podem ser 
rapidamente enviadas para todo o mundo sem quaisquer custos. A natureza criminosa destes 
actos, o abuso de que são vítimas os mais vulneráveis e a nossa obrigação de proteger as 
crianças forçam-nos a não hesitar em tomar medidas drásticas e ambiciosas. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Todas as partes interessadas devem 
adoptar uma abordagem de "tolerância 
zero"no combate ao abuso e exploração 
sexual de crianças e à pornografia 
infantil. 
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Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As vítimas de abuso sexual podem 
ser crianças e adolescentes tanto do sexo 
feminino como do sexo masculino.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) É necessário investigar o perigo que 
representam as mulheres que cometem 
abusos sexuais de crianças, para além do 
perigo que representam os homens com 
comportamentos idênticos.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Acontece frequentemente que as 
vítimas do tráfico de seres humanos 
tenham sido vítimas de abuso e 
exploração sexual.

Justificação

As crianças têm maiores probabilidades de sofrer as consequências físicas e psicológicas 
duradouras do abuso sexual. Esta situação pode causar a sua alienação tanto na família 
como na comunidade, o que as pode tornar vulneráveis a outras formas de exploração, como 
o tráfico de seres humanos.

Alteração 5
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Proposta de directiva
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) As formas graves de abuso e 
exploração sexual de crianças devem ser 
penalizadas de forma eficaz, proporcionada 
e dissuasora. Nelas se incluem, em 
especial, várias formas de abuso e 
exploração sexual facilitadas pelo recurso 
às tecnologias da informação e 
comunicação. A definição de pornografia 
infantil também deve ser clarificada e 
alinhada pela que consta de instrumentos 
internacionais.

(6) As formas graves de abuso e 
exploração sexual de crianças devem ser 
penalizadas de forma eficaz, proporcionada 
e dissuasora. Nelas se incluem, em 
especial, várias formas de abuso e 
exploração sexual facilitadas pelo recurso 
às tecnologias da informação e 
comunicação, como o aliciamento em 
linha de crianças para fins sexuais 
("grooming") em redes sociais e "chat 
rooms". A definição de pornografia 
infantil também deve ser clarificada e 
alinhada pela que consta de instrumentos 
internacionais.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Ao mesmo tempo, é necessário 
assegurar que as diferentes tradições 
culturais e jurídicas não sejam utilizadas 
para encobrir o abuso sexual de crianças 
ou a pornografia infantil.

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 

(8) A investigação dos crimes, a dedução 
da acusação em processo penal e a 
identificação do autor do crime devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
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crimes enfrentam para denunciar os 
abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 
possam ser bem sucedidas, os responsáveis 
devem dispor de instrumentos de 
investigação e acção penal eficazes. Esses 
instrumentos podem incluir investigações 
discretas, a intercepção de comunicações, a 
vigilância discreta, incluindo a vigilância 
electrónica, o controlo de contas bancárias 
ou outras investigações financeiras.

dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
abusos; o anonimato dos autores dos 
crimes no ciberespaço não deve constituir 
um obstáculo às investigações e à 
identificação imediata do autor do crime. 
Os Estados-Membros devem, em 
consequência, promover medidas que 
garantam o anonimato em público dos 
utilizadores do ciberespaço e, ao mesmo 
tempo, a sua identificação imediata em 
caso de delito, muito especialmente nos 
espaços em linha mais expostos ao risco de 
aliciamento como as redes sociais, os 
fóruns, as plataformas sociais e os blogues. 
Para que a investigação e a acção penal 
relativas aos crimes referidos na presente 
directiva possam ser bem sucedidas, os 
responsáveis devem dispor de instrumentos 
de investigação e acção penal eficazes. 
Esses instrumentos podem incluir 
investigações discretas, a intercepção de 
comunicações, a vigilância discreta, 
incluindo a vigilância electrónica, o 
controlo de contas bancárias ou outras 
investigações financeiras. As investigações 
devem estar sujeitas a autorização prévia 
pela autoridade judicial relevante no 
Estado-Membro em causa e devem ser 
levadas a cabo sob a supervisão dessa 
autoridade.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É provável que um sistema de alerta 
rápido, baseado na prestação regular de 
informações à polícia ou através de linhas 
directas locais sobre a presença na 
Internet de material que presumivelmente
apresente abusos de crianças, contribua 
de uma forma considerável para pôr 
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rapidamente termo às actividades dos 
delinquentes sexuais e para notificar 
imediatamente as autoridades e os 
fornecedores de serviços Internet da 
existência desse material ilegal na sua 
rede, para que estes possam tomar 
medidas rápidas e adequadas para 
impedir o acesso do público ao mesmo e 
guardar as provas para as investigações 
policiais.

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) As regras de competência devem ser 
alteradas de forma a assegurar a repressão 
dos autores de crimes de abuso ou 
exploração sexual de crianças oriundos da 
União Europeia, mesmo que cometam os 
crimes fora da União Europeia, em 
particular através do chamado turismo 
sexual.

(9) É fundamental reforçar a eficácia da 
legislação, incluindo as leis penais de 
natureza extraterritorial, a fim de 
assegurar a repressão dos autores de crimes 
de abuso ou exploração sexual de crianças 
oriundos da União Europeia, mesmo que 
cometam os crimes fora da União 
Europeia, em particular através do 
chamado turismo sexual, um fenómeno 
que se alastra geograficamente e que tem 
graves consequências.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros devem 
fomentar um diálogo aberto e a 
comunicação com os países terceiros a 
fim de poderem reprimir penalmente, 
segundo as legislações nacionais em 
vigor, os autores de crimes que viajam 
para esses países para fins de turismo 
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sexual. 

Justificação

O turismo sexual só pode ser combatido eficazmente através da cooperação transfronteiras 
entre todos os países.

Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) As medidas de protecção das crianças 
vítimas dos crimes devem ser adoptadas no 
seu superior interesse, tendo em conta uma 
avaliação das suas necessidades. As 
crianças vítimas de abuso devem ter um 
acesso fácil à justiça, incluindo o 
aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário gratuitos, bem como medidas 
para resolver os conflitos de interesses 
quando o abuso ocorre na família. Além 
disso, as crianças vítimas de crimes devem 
ser protegidas de sanções, por exemplo no 
quadro da legislação nacional em matéria 
de imigração ou prostituição, se 
apresentarem o seu caso às autoridades 
competentes. Por outro lado, o facto de as 
crianças vítimas de crimes participarem em 
processos penais não deve causar traumas 
adicionais em consequência de entrevistas 
ou do contacto visual com os autores dos 
crimes.

(10) As medidas de protecção das crianças 
vítimas dos crimes devem ser adoptadas no 
seu superior interesse, tendo em conta uma 
avaliação das suas necessidades. As 
crianças vítimas de abuso devem ter um 
acesso fácil à justiça, incluindo o 
aconselhamento jurídico e o patrocínio 
judiciário gratuitos, bem como medidas 
para resolver os conflitos de interesses 
quando o abuso ocorre na família. Além 
disso, as crianças vítimas de crimes devem 
ser protegidas de sanções, por exemplo no 
quadro da legislação nacional em matéria 
de imigração ou prostituição, se 
apresentarem o seu caso às autoridades 
competentes. Por outro lado, o facto de as 
crianças vítimas de crimes participarem em 
processos penais não deve causar traumas 
adicionais em consequência de entrevistas 
ou do contacto visual com os autores dos 
crimes. A confidencialidade das 
informações relacionadas com a 
identificação de crianças vítimas de 
crimes é essencial para a sua protecção.

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) Para a sua total protecção, as 
crianças vítimas de crimes devem ser 
informadas dos seus direitos e dos 
serviços à sua disposição, do avanço geral 
do inquérito ou do processo, e do seu 
papel no mesmo, bem como do desfecho 
do processo.
Além disso, é necessário tomar medidas 
para assegurar que as crianças sejam 
informadas do seu direito à protecção 
contra abusos, do modo como se devem 
proteger e do que devem fazer no caso de 
serem ou terem sido vítimas de abuso.

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os autores dos crimes 
condenados devem ser impedidos de 
exercer, temporária ou permanentemente, 
actividades que impliquem contactos 
regulares com crianças, quando apropriado. 
A aplicação destas inibições deve ser 
facilitada em toda a UE.

(12) Nos casos em que o perigo 
representado pelos autores dos crimes e os 
eventuais riscos de reincidência o 
justificarem, os autores dos crimes 
condenados devem ser impedidos de 
exercer, temporária ou permanentemente, 
actividades que impliquem contactos 
regulares com crianças, quando apropriado. 
A aplicação destas inibições deve ser 
facilitada em toda a UE. Os Estados-
Membros devem efectuar averiguações 
antes da contratação de pessoas para 
empregos que envolvam actividades 
regulares com crianças. Os procedimentos 
devem ser aplicados em conformidade 
com a legislação em vigor nos Estados-
Membros.

Alteração 14
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Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Internet é uma componente da 
sociedade como qualquer outra e deve ser 
considerada um espaço "neutro". Tal 
como na sociedade em geral, a sua 
utilização deve ser sujeita a normas e 
regras.

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdo que não 
pode ser considerado como a expressão de 
uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não se 
encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território 

(13) A pornografia infantil consiste em 
imagens de abusos sexuais de crianças. 
Para a combater, é necessário reduzir a 
circulação de material sobre abusos sexuais 
de crianças, tornando mais difícil o seu 
descarregamento pelos infractores a partir 
de sítios Web de acesso público. Por 
conseguinte, são necessárias medidas para 
suprimir esses conteúdos na fonte e deter 
os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Apesar 
desses esforços, a supressão na fonte de 
conteúdos com pornografia infantil é muito 
difícil na prática, especialmente se o 
material original não se encontra situado na 
UE, e o acesso à vasta maioria dos sítios 
Web bloqueados é facilitado através de 
servidores situados em países 
(principalmente os Estados Unidos e a 
União Europeia) que assinaram a 
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da União, a páginas Internet que 
contenham ou divulguem pornografia 
infantil. Para esse efeito podem ser
utilizados diferentes mecanismos em 
função dos casos, incluindo permitir que
as autoridades judiciárias ou policiais 
competentes ordenem esse bloqueio ou 
apoiando e incentivando os fornecedores 
de serviços Internet a elaborarem, numa 
base voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada 
a cooperação entre autoridades públicas, 
para garantir que as listas nacionais de 
sítios Web que contêm material 
pornográfico envolvendo crianças sejam o 
mais completas possível, evitando assim 
duplicações de trabalho. Qualquer 
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa «Para uma Internet 
mais segura» criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança ou o Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os Direitos 
da Criança relativo à Venda de Crianças, 
Prostituição Infantil e Pornografia 
Infantil. É necessário criar mecanismos 
para reforçar a cooperação internacional 
entre os Estados, as autoridades judiciárias 
e policiais e os pontos de notificação de 
pornografia infantil, a fim de assegurar a 
rápida supressão de sítios Web que 
contêm material pornográfico envolvendo 
crianças. Qualquer evolução neste sentido 
deve ter em conta os direitos dos 
utilizadores finais e deve respeitar os 
procedimentos legais e judiciais em vigor, 
bem como a Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. O 
programa «Para uma Internet mais segura» 
criou uma rede de linhas directas cujo 
objectivo consiste em recolher dados e 
assegurar a cobertura e o intercâmbio de 
informações relativas aos tipos mais 
preocupantes de conteúdos ilegais em 
linha.

Alteração 16

Proposta de directiva
 Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Existem numerosos pontos de 
acesso a imagens de pornografia infantil 
em linha e os infractores adaptam-se à 
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evolução da tecnologia e à sua aplicação.

Alteração 17

Proposta de directiva
Considerando 13-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-B) A Coligação Financeira Europeia 
deve alargar o seu campo de acção por 
forma a cobrir todas as imagens de 
pornografia infantil em linha e não 
apenas os sítios comerciais de pornografia 
infantil.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) "Pornografia infantil", b) «Pornografia infantil», forma de abuso 
de crianças, que abrange

Justificação

O termo "pornografia infantil" é usado para colocar a ênfase no intuito sexual do acto, ao 
passo que "imagens de abuso de crianças" é um termo lato, usado para descrever imagens de 
uma série de diferentes actos criminosos, que não são necessariamente de natureza sexual: o 
presente instrumento tem por objecto o abuso sexual, a exploração sexual de crianças e a 
pornografia infantil. Dado o âmbito de aplicação do instrumento e tendo em conta a 
legislação vigente e a terminologia jurídica usado no Protocolo à Convenção sobre os 
Direitos da Criança relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia 
Infantil e na Convenção do Conselho da Europa para a Protecção das Crianças contra a 
Exploração e os Abusos Sexuais, a relatora de parecer recomenda a utilização do termo 
"pornografia infantil".

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Induzir, para fins sexuais, uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional a assistir a actos de 
abuso sexual ou a actos sexuais, mesmo 
que neles não participe, é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos;

2. Induzir, para fins sexuais, uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional a assistir a actos de 
abuso sexual ou a actos sexuais, mesmo 
que neles não participe, é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos e a proibição de exercer profissões 
que impliquem qualquer tipo de contacto 
com crianças;

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Praticar actos sexuais com uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco
anos.

3. Praticar actos sexuais com uma criança 
que não tenha atingido a maioridade sexual 
segundo a lei nacional é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a oito
anos e a proibição de exercer profissões 
que impliquem qualquer tipo de contacto 
com crianças.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 – alínea i) 

Texto da Comissão Alteração

i) ao abuso de uma posição manifesta de 
tutela, autoridade ou influência sobre a 
criança é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a oito anos; ou

i) ao abuso de uma posição manifesta de 
tutela, autoridade ou influência sobre a 
criança é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a oito anos e a 
proibição de exercer profissões que 
impliquem qualquer tipo de contacto com 
crianças. No caso de pais culpados do 
crime de abuso na pessoa dos filhos, a pena 
deve ser adequada para proteger os filhos 
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dos riscos de reincidência; 

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 3.º – n.º 4 - alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ao abuso de uma situação 
particularmente vulnerável da criança, 
nomeadamente em caso de deficiência 
mental ou física ou de uma situação de 
dependência, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a oito anos; 
ou

ii) ao abuso de uma situação 
particularmente vulnerável da criança, 
nomeadamente em caso de deficiência 
mental ou física ou de pobreza e exclusão 
social  ou de uma situação de dependência, 
é punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a oito anos e a proibição de 
exercer profissões que impliquem 
qualquer tipo de contacto com crianças; 

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 4 – alínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

iii) ao uso de coacção, força ou ameaça é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dez anos.

iii) ao uso de coacção, força ou ameaça é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dez anos e a proibição de 
exercer profissões que impliquem 
qualquer tipo de contacto com crianças.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Forçar uma criança a praticar actos 
sexuais com um terceiro é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 

5. Forçar uma criança a praticar actos 
sexuais com um terceiro é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
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dez anos. dez anos e a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos.

2. Induzir uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
dois anos e a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois anos.

3. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em espectáculos 
pornográficos é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a dois anos e 
a proibição de exercer profissões que 
impliquem qualquer tipo de contacto com 
crianças.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Assistir com conhecimento de causa a 4. Assistir com conhecimento de causa a 
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espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos e a proibição de exercer profissões 
que impliquem qualquer tipo de contacto 
com crianças.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
cinco anos.

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior 
cinco anos e a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 
anos.

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a cinco 
anos e a proibição de exercer profissões 
que impliquem qualquer tipo de contacto 
com crianças.

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias especiais, a pena 
máxima é, no mínimo, de oito anos. 
Trata-se, em especial, de casos em que a 
criança está exposta a perigo, do recurso 
à violência extrema com sérios danos 
para a criança ou de actos de natureza 
mais sistemática ou organizada.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 7 

Texto da Comissão Alteração

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

7. Explorar uma criança, como fonte de 
rendimento ou de qualquer outra forma, 
que participe em prostituição infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos e a proibição de 
exercer profissões que impliquem 
qualquer tipo de contacto com crianças.

Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 8 

Texto da Comissão Alteração

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a oito anos e a proibição de 
exercer profissões que impliquem 
qualquer tipo de contacto com crianças.

Alteração 33
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Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 9 

Texto da Comissão Alteração

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
oito anos.

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena máxima de prisão não inferior a 
oito anos e a proibição de exercer 
profissões que impliquem qualquer tipo de 
contacto com crianças.

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 10 

Texto da Comissão Alteração

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a oito 
anos.

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a oito 
anos e a proibição de exercer profissões 
que impliquem qualquer tipo de contacto 
com crianças.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 11 

Texto da Comissão Alteração

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos.

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena máxima 
de prisão não inferior a dez anos e a 
proibição de exercer profissões que 
impliquem qualquer tipo de contacto com 
crianças.

Alteração 36
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Proposta de directiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Crimes relativos à pornografia infantil Crimes relativos a material que apresente 
abusos de crianças

Justificação

O termo "pornografia infantil" é muito problemático. A definição habitual do termo 
"pornografia" refere-se a actos consensuais entre adultos. A expressão "material sobre 
abusos sexuais de crianças" transmite uma mensagem clara: vê-lo é a prova de um crime.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 7.º – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Organização de viagens no intuito de 
praticar qualquer dos crimes referidos nos 
artigos 3.º a 6.º

b) Organização de viagens e/ou de 
actividades no intuito de praticar qualquer 
dos crimes referidos nos artigos 3.º a 6.º.

Justificação

No que se refere à organização do turismo sexual, os actores que facilitam o abuso e a 
exploração sexual de uma criança não são apenas os que organizam a viagem, como os
operadores turísticos e as agências de viagens, mas também uma série de intermediários que 
fornecem outros serviços, como hotéis, pensões, guias turísticos, serviços de tradução, etc.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) O crime foi cometido contra uma 
criança particularmente vulnerável, 
nomeadamente devido a deficiência mental 
ou física ou a uma situação de 
dependência;

b) O crime foi cometido contra uma 
criança particularmente vulnerável, 
nomeadamente devido a deficiência mental 
ou física ou a pobreza e exclusão social ou 
a uma situação de dependência;
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Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 10 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida 
referida no n.º 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a medida 
referida no n.º 1 seja inscrita no registo 
criminal do Estado-Membro onde foi 
proferida a sentença. Os Estados-Membros 
tomam as medidas legislativas ou outras 
necessárias para garantir que os registos 
criminais sejam verificados sempre que 
uma pessoa se candidate a um novo 
emprego que implique o contacto regular 
com crianças.

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros velam por que 
as organizações públicas e privadas, cujas 
actividades envolvam o contacto regular 
com crianças, controlem sistematicamente 
os registos criminais dos novos 
trabalhadores e por que as organizações, 
incluindo escolas, que prestam serviços a 
crianças conduzam políticas sólidas e 
activas de protecção das crianças.

Justificação

Para além do registo e da partilha de informações, as organizações cujas actividades 
impliquem um contacto regular com crianças devem assegurar que o registo criminal dos 
candidatos a um lugar ou actividades que envolvam crianças seja previamente verificado 
através de averiguações antes da contratação.
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Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 13.º

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem a 
possibilidade de não instaurar processos 
judiciais nem aplicar sanções às crianças 
vítimas dos crimes referidos no artigo 4.º e 
no artigo 5.º, n.ºs 4 a 6, pela sua 
participação em actos ilícitos que tenham 
cometido como consequência directa de 
terem sido vítimas desses crimes.

Os Estados-Membros abstêm-se de
instaurar processos judiciais e de aplicar 
sanções às crianças vítimas dos crimes 
referidos no artigo 4.º e no artigo 5.º, n.ºs 4 
a 6, pela sua participação em actos ilícitos 
que tenham cometido como consequência 
directa de terem sido vítimas desses
crimes.

Justificação

As crianças vítimas de crimes não devem ser consideradas capazes de consentir em 
prostituir-se ou participar em imagens de abuso de crianças. O autor é o único responsável 
penal, qualquer que seja o "consentimento" alegado ou suposto da vítima.

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a investigação 
ou a acção penal relativa aos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º não 
dependam de queixa ou acusação efectuada 
pela vítima e que a acção penal possa 
prosseguir mesmo que a vítima retire as 
suas declarações.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a investigação 
ou a acção penal relativa aos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º não 
dependam de queixa ou acusação efectuada 
pela vítima e que a acção penal possa 
prosseguir mesmo que a vítima retire as 
suas declarações. Os procedimentos devem 
ser aplicados em conformidade com a 
legislação em vigor nos Estados-
Membros.

Alteração 43
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Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as pessoas, 
unidades ou serviços responsáveis pela 
investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º 
disponham de instrumentos eficazes de 
investigação que permitam a realização de 
investigações discretas, pelo menos nos 
casos em que tenham sido utilizadas 
tecnologias da informação e comunicação.

3. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que as pessoas, 
unidades ou serviços responsáveis pela 
investigação ou acção penal contra os 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º 
disponham de instrumentos eficazes de 
investigação que permitam a realização de 
investigações discretas, pelo menos nos 
casos em que tenham sido utilizadas 
tecnologias da informação e comunicação.
Estas disposições devem estar sujeitas a 
autorização prévia pela autoridade 
judicial relevante no Estado-Membro em 
causa e devem ser levadas a cabo sob a 
supervisão dessa autoridade.

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar as vítimas dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º, em especial através da 
análise de material de pornografia infantil, 
como fotografias ou gravações 
audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 
identificar sem demora as vítimas dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º, ou 
para lhes prestar apoio, em especial 
através da análise de material de 
pornografia infantil, como fotografias ou 
gravações audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

Justificação

Os Estados-Membros devem disponibilizar os recursos financeiros e humanos necessários 
para assegurar a plena operacionalidade e eficácia das unidades de investigação.
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Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Tal como no domínio do combate ao 
terrorismo, é desejável a adopção de 
medidas de controlo e de prevenção em 
relação aos autores dos crimes previstos 
nos artigos 3.º a 7.º da presente directiva. 
Para esse efeito, a Comissão Europeia 
deve examinar a exequibilidade da 
criação de um Sistema Europeu de Alerta 
Rápido (SEAR) responsável pela 
coordenação das acções das autoridades 
públicas dos Estados-Membros no âmbito 
do combate à cibercriminalidade, 
prevenindo potenciais actividades 
criminosas por parte dos adeptos da 
pedofilia e dos autores de abusos sexuais, 
tal como reclamado, por maioria absoluta, 
pelo Parlamento Europeu na sua 
Recomendação, de 23 de Junho de 2010 
"sobre a criação de um sistema de alerta 
rápido europeu contra a pedofilia e os 
abusos sexuais".

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros trabalham em 
parceria com as autoridades policiais, as 
autoridades judiciais, o sector das 
tecnologias da informação e da 
comunicação, os fornecedores de serviços 
Internet, o sector bancário e as 
organizações não governamentais.
Os Estados-Membros trabalham num 
espírito de colaboração e partilham 
exemplos de boas práticas no domínio da 
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luta contra a exploração sexual de 
crianças nos Estados-Membros onde 
unidades especializadas desenvolvam um 
trabalho eficaz.

Justificação

Uma abordagem global que preveja a partilha de boas práticas entre os Estados-Membros e 
as partes interessadas é essencial para combater a natureza transfronteiras desta forma de 
crime.

Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros encorajam as 
organizações públicas e privadas que 
exercem actividades que implicam o 
contacto regular com crianças a proceder 
à formação regular dos membros do seu 
pessoal, para que estes possam identificar 
com mais facilidade as crianças vítimas 
de abuso e saibam a quem transmitir esta 
informação.

Justificação

Quando os membros do pessoal recebem formação para detectar casos de abuso, é provável 
que estes sejam denunciados mais rapidamente.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que as 
vítimas tenham acesso a mecanismos de 
notificação e consulta confidenciais e 
adaptados às crianças, como linhas de 
apoio pelo telefone ou pela Internet, e que 
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estas linhas sejam geridas por 
profissionais formados para tratar casos 
de abuso.

Justificação

A criação de mecanismos de notificação e de serviços de informação adaptados às crianças 
dará às crianças vítimas de abusos maior autonomia e encorajá-las-á a notificar os abusos.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 15 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar qualquer pessoa 
que tenha conhecimento ou suspeite, de 
boa fé, da prática de crimes referidos nos 
artigos 3.º a 7.º a denunciar estes factos aos 
serviços competentes.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar qualquer pessoa 
que tenha conhecimento ou suspeite, de 
boa fé, da prática de crimes referidos nos 
artigos 3.º a 7.º a denunciar estes factos aos 
serviços competentes. Qualquer pessoa 
que denuncie tais crimes será abrangida 
pela protecção de dados e beneficiará do 
anonimato.

Justificação

Para encorajar as pessoas a denunciar casos de abuso sexual de crianças, é indispensável 
dar ao informador a certeza de que o seu anonimato será garantido em todas as 
circunstâncias.

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para criar um serviço 
de notificação anónimo destinado aos 
utilizadores da Internet que 
acidentalmente descubram material que 
apresente abusos sexuais de crianças na 
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Internet.

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para criar serviços de 
informação, como linhas telefónicas 
especiais de apoio e sítios na Internet, 
para prestar aconselhamento e assistência 
às crianças.

Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Um Estado-Membro pode decidir não 
aplicar, ou aplicar apenas em casos ou 
circunstâncias específicos, as regras de 
competência jurisdicional estabelecidas 
no n.° 1, alíneas c) e d), caso o crime 
tenha sido cometido fora do seu território.

Suprimido

Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para proteger a 
privacidade das crianças vítimas de 
crimes, bem como a sua identidade e a 
sua imagem, impedindo a divulgação 
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pública de informações.

Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram a 
protecção preventiva das crianças, o que 
inclui:
a) Informação e apoio destinados ao 
público para ajudar as pessoas a 
protegerem as crianças, incluindo 
mediante campanhas de sensibilização e 
educação, tendo em vista melhorar a 
capacidade para detectar se uma criança 
pode estar a ser vítima de abusos sexuais 
e saber a quem transmitir essas 
informações, tanto em linha como sem ser 
em linha;
b) Programas educativos de sensibilização 
em escolas e em grupos de actividades 
infantis para ensinar as crianças a 
reconhecer e evitar situações de alto 
risco;
c) Medidas para assegurar que as redes 
sociais na Internet incluam um "botão de 
alarme", para que as crianças possam 
alertar as autoridades competentes para 
qualquer comportamento sexual 
inadequado, uma vez que está a aumentar 
o aliciamento de crianças na Internet, 
através de "chat rooms" e redes sociais. É 
necessário criar processos de 
acompanhamento claros e coerentes, que 
determinem a quem é enviada a denúncia, 
o modo como a mesma é tratada e que 
tipo de apoio e assistência é prestado à 
criança;
d) Verificações rigorosas do registo 
criminal para todos os tipos de actividades 
profissionais que impliquem contactos 
com crianças e jovens com menos de 18 
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anos de idade, quer a título voluntário 
quer mediante remuneração;
e) Medidas para examinar a possibilidade 
de criar um sistema de "alerta vermelho", 
pelo qual as informações e os dados sobre 
os agressores sexuais de crianças mais 
perigosos serão comunicados entre 
Estados-Membros, quando estes viajarem 
de um Estado-Membro da UE para outro; 
essas informações e esses dados estão 
sujeitos a todas as disposições legislativas 
vigentes na União e nos 
Estados-Membros em matéria de 
protecção de dados.

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros são 
encorajados a usar os bens confiscados 
aos autores dos crimes para financiar 
outros serviços terapêuticos e de 
integração destinados às vítimas da 
pornografia infantil.

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros usam as 
estruturas existentes para impedir e 
combater actividades de redes criminosas 
envolvidas na produção, venda e 
distribuição de pornografia infantil, 
como, por exemplo, a estrutura de análise 
da Europol, e adoptam a legislação 
necessária ou outras medidas para 
incentivar e apoiar a instituição de 
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serviços de informação, como linhas de 
ajuda pelo telefone ou pela Internet para 
aconselhar os interlocutores de forma 
confidencial e respeitando o seu 
anonimato.

Justificação

Serviços de informação, como linhas telefónicas de apoio, podem constituir um instrumento 
crucial na luta contra o abuso sexual de crianças. Tal é reconhecido no artigo 13.º da 
Convenção do Conselho da Europa sobre o Abuso Sexual.

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para assegurar que a 
família do autor do crime não se depare 
com o isolamento e a estigmatização.

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 3 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos direitos da defesa, os 
Estados-Membros tomam as medidas
necessárias para garantir que no inquérito
relativo a qualquer dos crimes referidos 
nos artigos 3.º a 7.º:

3. Sem prejuízo dos direitos da defesa, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que no processo 
penal relativo a qualquer dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º:

Justificação

A formulação proposta é conforme com o n.º 3 do artigo 14.º da proposta da Comissão de 
uma directiva relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à protecção das 
vítimas.
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Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 19.º – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) A audição da criança vítima do crime 
ocorra, se necessário, em instalações 
concebidas e adaptadas para o efeito;

b) A audição da criança vítima do crime 
ocorra em instalações concebidas e 
adaptadas para o efeito e em que a criança 
se sinta em segurança;

Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 3 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) A criança vítima do crime seja 
acompanhada pelo seu representante legal 
ou, se for caso disso, por um adulto à sua 
escolha, salvo decisão fundamentada em 
contrário relativamente a essa pessoa.

f) A criança vítima do crime seja 
acompanhada pelo seu tutor nomeado,
representante legal ou, se for caso disso, 
por um adulto à sua escolha, salvo decisão 
fundamentada em contrário relativamente a 
essa pessoa.

Justificação

A presente alteração destina-se a melhorar o grau de protecção da criança.

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que, nos 
processos penais relativos a qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º, possa 
ser decidido que:

5. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que, nos 
processos penais relativos a qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º, seja 
decidido que:
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Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 20.º – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a existência de 
programas ou medidas de intervenção
eficazes, destinados a prevenir e minimizar 
os riscos de reincidência de crimes de 
natureza sexual contra crianças. Estes 
programas ou medidas devem ser 
acessíveis em qualquer momento durante o 
processo penal, dentro e fora da prisão, 
respeitando as condições previstas na lei 
nacional.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a existência de 
programas eficazes e acreditados de 
tratamento de autores de crimes sexuais 
ou a adopção de medidas para prevenir e 
minimizar os riscos de reincidência de 
crimes de natureza sexual contra crianças. 
Estes programas ou medidas acreditados 
de tratamento de autores de crimes 
sexuais devem ser acessíveis em qualquer 
momento durante o processo penal, dentro 
e fora da prisão, respeitando as condições 
previstas na lei nacional. Os Estados-
Membros oferecem programas de 
aconselhamento e orientação para apoiar 
os familiares mais próximos dos autores 
ou autoras de crimes.

Justificação

As mulheres também são autoras ou co-autoras de crimes envolvendo pornografia infantil e a 
divulgação de tal material na Internet.

Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 20.º – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Estes programas ou medidas de 
intervenção devem ser adaptados às 
necessidades específicas de 
desenvolvimento de crianças que cometem 
crimes sexuais, incluindo as que ainda são 
penalmente inimputáveis.

Estes programas ou medidas de 
intervenção devem ser adaptados às 
necessidades específicas de 
desenvolvimento de crianças que cometem 
crimes sexuais contra outras crianças, 
incluindo as que ainda são penalmente 
inimputáveis. Os Estados-Membros velam 
por que seja oferecida a essas crianças 
uma resposta adequada, que inclua uma 
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avaliação das suas necessidades 
individuais e um tratamento passível de 
mudar os seus comportamentos 
infractores.

Alteração 64

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Dado que a melhor forma de 
prevenção consiste em impedir a 
agressão, os Estados-Membros devem 
examinar a possibilidade de criar um 
número de telefone válido em toda a UE 
que possa ser utilizado por qualquer 
pessoa que pense em cometer abusos 
sexuais de crianças. O anonimato dessas 
pessoas deve ser garantido.

Justificação

Como medida preventiva, os agressores actuais e potenciais devem ter acesso a uma linha 
telefónica especial de apoio que possa oferecer ajuda e orientação. Qualquer pessoa que se 
preocupe com os seus pensamentos ou comportamentos em relação às crianças deve ter a 
possibilidade de telefonar para uma linha de apoio confidencial, mantendo o anonimato. A 
linha de apoio deste género que foi introduzida no Reino Unido permitiu obter resultados 
positivos.

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 21.º

Texto da Comissão Alteração

Bloqueamento do acesso a sítios Web com
pornografia infantil

Medidas contra sítios Web que 
contenham ou difundam pornografia 
infantil

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir a supressão dos 
sítios Web que contenham ou difundam 
pornografia infantil e que estejam sediados 
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difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

no seu território, e procurar obter a 
eliminação dos referidos sítios sediados 
fora do seu território.

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas de aplicação da lei adequadas 
para notificar rapidamente os outros 
Estados-Membros da existência de 
material com abusos sexuais de crianças e 
obter a sua supressão.

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

2. Quando a supressão de sítios Web que 
contenham ou difundam pornografia 
infantil não for possível, o bloqueamento 
deve ficar sujeito às salvaguardas
adequadas, tendo especialmente em vista 
assegurar que o bloqueamento se limite 
ao necessário, que os utilizadores sejam 
informados dos motivos que 
determinaram o bloqueamento e que, na 
medida do possível, os fornecedores de 
conteúdos sejam informados da 
possibilidade de contestar a decisão.

Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para reforçar a 
responsabilidade dos prestadores de 
serviços de Internet e dos titulares de 
nome de domínio a fim de que estes 
bloqueiem o acesso a sítios Web de 
pornografia infantil de que tenham 
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conhecimento.

Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros envidam 
activamente esforços para abordar a 
questão do software de comunicação 
"peer-to-peer" e do ressurgimento dos 
grupos de discussão Usenet.

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 21 – ponto 2-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-C. A determinação dos sítios Internet 
nocivos nos termos da presente directiva, 
bem como dos procedimentos adequados 
para os suprimir ou bloquear, deve ter 
plenamente em conta os direitos 
fundamentais dos utilizadores da Internet, 
basear-se em procedimentos transparentes 
e estar sujeita ao controlo jurisdicional.

Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-D. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu um relatório anual 
sobre as iniciativas tomadas pelos 
Estados-Membros para suprimir dos 
serviços em linha qualquer material que 
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apresente abusos sexuais de crianças.
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