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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Informaţii de bază

Vulnerabilitatea copiilor creşte riscul acestora de a fi maltrataţi sau abuzaţi sexual. Conform 
datelor UNICEF, industria pornografică care implică copiii generează venituri de 20 miliarde 
de euro, iar un milion de copiii sunt folosiţi în aceste scopuri abominabile1. Abuzul sexual şi 
exploatarea sexuală a copiilor reprezintă forme deosebit de grave de infracţiune şi au asupra 
victimelor, familiilor lor şi familiilor autorilor acestora efecte nocive pe termen lung, de 
natură fizică, psihologică şi socială.

Definiţii

Deoarece acest raport face parte din procedura legislativă ordinară, este important să se 
incorporeze o definiţie a termenului de „copil”. Organizaţiile de caritate care se ocupă de 
copii, recomandă ca prin „copil” să se înţeleagă orice persoană aflată sub vârsta 
consimţământului din statele membre, iar prin „adolescent” să se înţeleagă orice persoană 
peste vârsta consimţământului în statele membre, care nu a împlinit 18 ani. Aceasta este o 
distincţie importantă din punct de vedere legal, deoarece un „copil” care este sub vârsta 
consimţământului, şi un „adolescent” care este peste vârsta consimţământului, dar nu a 
împlinit 18 ani, mai are dreptul de fi protejat de exploatarea sexuală.

Raportoarea consideră că termenul „pornografie infantilă” ar trebui folosit ca fiind opus celui 
de „imagini ale abuzurilor asupra copiilor”. „Imaginile ale abuzurilor asupra copiilor” este un 
termen cu conotaţii largi, folosit pentru a descrie imagini care surprind infracţiuni diverse, 
care nu sunt în mod neapărat de natură sexuală. Termenul „pornografie infantilă” implică mai 
multe posibilităţi legale la nivelul protocoalelor şi convenţiilor existente, fiind recunoscut ca 
valid în toate interpretările.

Perspectiva de gen

Datorită sensibilităţii acestui subiect, este dificil să se obţină date corecte cu privire la 
numărul de victime defalcat pe genuri, fete şi băieţi. Se ştie însă că un număr mai mare de fete 
decât de băieţi raportează abuzuri sexuale. Prezentul aviz afirmă că abuzul sexual şi 
exploatarea pot apărea în cazul ambelor sexe, acestea nefiind specifice numai fetelor. 
Prezentul aviz admite că femeile, fiind cele care îndeplinesc predominant rolurile de îngrijire 
în familie, au posibilitatea esenţială de a avea o influenţă pozitivă asupra victimelor sau a 
autorilor.

Victimele

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
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Copiii care au fost victimele ale abuzurilor sexuale sunt marcaţi pe viaţă de această 
experienţă. Copiii supuşi acestui abuz pot deveni victime repetate, deoarece imaginile de pe 
internet rămân mult timp după ce a avut loc abuzul.

Autorii faptelor

Este important ca autorii acestor fapte să nu recidiveze. Din datele înregistrate rezultă că 
aceste lucruri trebuie rezolvate la nivel naţional printr-o varietate de măsuri holiste. Una 
dintre acestea este recomandarea înfiinţării unei linii verde de telefonie pentru persoanele care 
se gândesc să comită abuzuri sexuale. Din studiile realizate rezultă cu pregnanţă că discuţiile 
acestor persoane cu terapeuţi calificaţi pot împiedica recidiva. Prezentul aviz recomandă, de 
asemenea, ca statele membre să ofere celor care au comis infracţiuni sexuale programe care să 
conducă la reabilitarea acestora.

O chestiune adesea neglijată este acordarea de sprijin şi consiliere familiei autorului 
infracţiunii1. Membrii apropiaţi ai familiei autorului infracţiunii sunt adesea victime tăcute, 
care se confruntă cu tulburările cotidiene în cadrul familiei şi în cadrul comunităţii mai largi.

Ştergerea conţinutului şi blocarea 

Se discută foarte mult la nivelul părţilor interesate de problema ştergerii conţinutului şi a 
blocării. În această chestiune trebuie să există un echilibru atent între reglementarea 
democratică a internetului, prin libertatea de exprimare, şi protecţia şi calitatea vieţii copiilor 
noştri. Statele membre au datoria de a conlucra cu furnizorii de servicii de internet pentru a se 
asigura de protecţia copiilor împotriva activităţii ilegale de abuz sexual asupra copiilor. 
Trebuie luată în consideraţie obligaţia de institui controale şi verificări pentru a proteja copiii.

În anumite state membre, măsura de blocare a site-urilor la nivel local s-a dovedit reuşită2. 
Din aceste motive este esenţial ca statele membre să obţină în primul rând, ştergerea paginilor 
de internet care conţin sau difuzează pornografia infantilă, precum şi blocarea accesului 
pentru utilizatorii de internet din zona respectivă la paginile de internet care conţin sau 
difuzează pornografie infantilă, dacă nu este posibilă ştergerea conţinutului. În afara 
jurisdicţiei UE şi acolo unde nu se pot face controale, blocarea poate constitui singura opţiune 
viabilă.

Prezentul aviz îndeamnă statele membre să conlucreze activ cu industria IT şi cu furnizorii de 
internet pentru a face schimb de bune practici şi de informaţii.

Rezumat

Prezentul aviz a adoptat o manieră echilibrată şi justificată şi şi-a propus să se limiteze la 
competenţele Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen şi cele ale Uniunii 
Europene, aşa cum rezultă aceste din Tratatul de la Lisabona.

                                               
1 Audiere organizată de Grupul PPE privind abuzurile sexuale asupra copiilor pe internet, 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company 
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Este evident că e bine să se adopte o abordare care să se ocupe de cauzele principale ale 
problemei, pentru a putea elimina infracţiunea. O societate care pune preţ pe persoanele 
vulnerabile, cum sunt copiii, va face paşi importanţi în crearea unei culturi în care abuzul 
sexual şi exploatarea copiilor devin inacceptabile.

Natura acestei infracţiuni este într-un proces de schimbare rapidă, mai ales în contextul 
progresului tehnologic actual şi al aplicaţiilor acestuia. În trecut, pornografia infantilă era 
limitată doar la aplicaţii fizice, cum ar fi poşta şi fotografiile. Acum imaginile pot fi trimise în 
întreaga lume fără niciun cost. Natura infracţională a acestei acţiuni, abuzul celor mai 
vulnerabili şi obligaţia noastră de a proteja copii, toate acestea ne îndeamnă să nu ezităm să 
acţionăm cu tărie şi fără rezerve.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate părţile implicate ar trebui să 
aibă o abordare de toleranţă zero în ceea 
ce priveşte combaterea abuzurilor şi 
exploatării copiilor şi a pornografiei 
infantile.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Victime ale abuzului sexual pot fi 
atât băieţii cât şi fetele, copii sau 
adolescenţi.

Amendamentul 3
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Propunere de directivă
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b)Ar trebui studiat pericolul pe care îl 
reprezintă femeile care comit abuzuri 
sexuale împotriva copiilor, la fel ca şi 
pericolul pe care îl reprezintă bărbaţii 
care acţionează în acelaşi mod.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Victimele traficului de fiinţe umane 
sunt adesea şi victime ale abuzului asupra 
copiilor şi ale exploatării sexuale.

Justificare

Copii sunt susceptibili să sufere mai mult fizic şi psihologic din cauza consecinţelor abuzului 
sexual. Aceasta conduce la alienare la nivelul familiei şi al comunităţii, fapt care îi face 
vulnerabili la alte forme de exploatare, cum ar fi traficul de fiinţe umane.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Formele grave de abuz sexual asupra 
copilului şi de exploatare sexuală a 
copilului ar trebui să constituie obiectul 
unor sancţiuni eficace, proporţionale şi 
disuasive. Acestea includ, în special, 
diverse forme de abuz sexual şi de 
exploatare sexuală facilitate de utilizarea 
tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicaţiilor. Definiţia pornografiei 

(6) Formele grave de abuz sexual asupra 
copilului şi de exploatare sexuală a 
copilului ar trebui să constituie obiectul 
unor sancţiuni eficace, proporţionale şi 
disuasive. Acestea includ, în special, 
diverse forme de abuz sexual şi de 
exploatare sexuală facilitate de utilizarea 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, 
precum „manipularea psihologică” 
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infantile ar trebui, de asemenea, să fie 
clarificată şi apropiată de cea care se 
regăseşte în instrumentele internaţionale.

(atragerea copiilor online în scopuri 
sexuale) în reţelele internet de socializare 
şi camerele virtuale de discuţii. Definiţia 
pornografiei infantile ar trebui, de 
asemenea, să fie clarificată şi apropiată de 
cea care se regăseşte în instrumentele 
internaţionale.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În acelaşi timp, este necesar să se ia 
măsuri pentru ca diferenţele legate de 
tradiţiile culturale şi juridice să nu poată 
fi folosite pentru a disimula hărţuirea 
sexuală a copiilor şi pornografia 
infantilă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracţiunilor şi acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ţine seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunţa abuzul, precum şi de anonimatul 
infractorilor în spaţiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziţia celor responsabili de 
investigarea şi urmărirea penală a unor 
asemenea infracţiuni, instrumente eficace 
de investigare şi urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigaţiilor şi acţiunilor 
de urmărire penală ale infracţiunilor 
menţionate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acţiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicaţiilor, 

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracţiunilor şi acuzarea în cadrul 
procedurii penale, precum şi identificarea 
infractorilor, pentru a se ţine seama de 
dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunţa abuzul. Anonimatul infractorilor în 
spaţiul virtual nu trebuie să permită 
obstrucţionarea investigaţiilor şi să 
împiedice identificarea imediată a 
infractorilor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a asigura 
menţinerea anonimatului utilizatorilor 
spaţiului virtual în spaţiul public, dar şi 
posibilitatea identificării imediate a 
acestora în cazul comiterii unei 
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supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigaţii 
financiare.

infracţiuni, în special în spaţiile online în 
care riscul manipulării psihologice atinge 
nivelul maxim, cum este cazul reţelelor 
internet de socializare, al forumurilor, al 
platformelor de socializare şi al 
blogurilor. Ar trebui să fie puse la 
dispoziţia celor responsabili de 
investigarea şi urmărirea penală a unor 
asemenea infracţiuni, instrumente eficace 
de investigare şi urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigaţiilor şi acţiunilor 
de urmărire penală ale infracţiunilor 
menţionate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acţiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicaţiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigaţii 
financiare. Aceste investigaţii ar trebui 
autorizate de către autoritatea
judecătorească competentă în statul 
membru vizat şi ar trebui să aibă loc sub 
supravegherea autorităţii respective.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Un sistem de avertizare rapidă prin 
sesizarea regulată a poliţiei sau a liniilor 
telefonice de asistenţă locale în legătură 
cu materialele existente pe internet asupra 
cărora există suspiciuni că ar prezenta
abuzuri sexuale asupra copiilor ar putea 
contribui în mod semnificativ la stoparea 
rapidă a activităţilor infractorilor sexuali 
şi la transmiterea imediată a unei 
notificări autorităţilor şi furnizorilor de 
acces la internet cu privire la existenţa 
unor astfel de materiale ilegale în reţeaua 
lor, astfel încât să poată fi luate cu 
promptitudine măsurile adecvate pentru a 
elimina materialele ilegale din zonele 
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accesibile publicului şi a păstra dovezile 
în vederea anchetelor judiciare.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ar trebui să fie modificate normele 
privind competenţa jurisdicţiilor pentru a 
se asigura că persoanele din UE care 
exploatează sau abuzează sexual un copil 
sunt urmărite penal chiar dacă acestea 
comit infracţiunile în afara UE, prin aşa-
numitul turism sexual.

(9) Consolidarea eficacităţii legilor, 
inclusiv a legilor penale extrateritoriale, 
este de o importanţă determinantă pentru 
a se asigura că persoanele din UE care 
exploatează sau abuzează sexual un copil 
sunt deferite justiţiei chiar dacă ele comit 
infracţiunile în afara UE, prin aşa-numitul 
turism sexual, un fenomen care cunoaşte 
o răspândire geografică având grave 
consecinţe.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre ar trebui să 
încurajeze dialogul şi comunicarea cu 
ţările terţe, pentru ca acestea să poată 
urmări penal, în conformitate cu 
legislaţia naţională, autorii infracţiunilor 
care călătoresc în ţările lor în scopul 
turismului sexual.

Justificare

Problema turismului în scopuri sexuale poate fi tratată în mod eficient prin cooperarea 
transfrontalieră între toate ţările.

Amendamentul 11



PE448.743v02-00 10/38 AD\835690RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Măsurile de protecţie a victimelor 
copii ar trebui să fie luate în interesul 
superior al acestora, ţinându-se seama de o 
evaluare a nevoilor acestora. Accesul 
victimelor copii la o cale de atac, inclusiv 
la consiliere juridică gratuită şi la 
reprezentare, precum şi la măsuri de 
soluţionare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele copii ar trebui să fie protejate de 
sancţiuni, de exemplu cele în temeiul 
legislaţiei naţionale privind imigraţia şi 
prostituţia, dacă aduc cazul lor în atenţia 
autorităţilor competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.

(10) Măsurile de protecţie a victimelor 
copii ar trebui să fie luate în interesul 
superior al acestora, ţinându-se seama de o 
evaluare a nevoilor acestora. Accesul 
victimelor copii la o cale de atac, inclusiv 
la consiliere juridică gratuită şi la 
reprezentare, precum şi la măsuri de 
soluţionare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele copii ar trebui să fie protejate de 
sancţiuni, de exemplu cele în temeiul 
legislaţiei naţionale privind imigraţia şi 
prostituţia, dacă aduc cazul lor în atenţia 
autorităţilor competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.
Confidenţialitatea oricăror informaţii 
legate de identificarea copiilor victime 
este un element esenţial al protecţiei 
acestora din urmă.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a asigura protecţia totală a 
victimelor, copiii victime ar trebui 
informaţi în legătură cu drepturile lor şi 
cu serviciile aflate la dispoziţia lor, cu 
evoluţia generală a anchetei sau a 
procedurii, cu rolul care le revine în 
cadrul acestora, precum şi în legătură cu 
concluziile cauzelor în care sunt implicaţi.
Mai mult decât atât, ar trebui adoptate 
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măsuri care să asigure educarea copiilor 
cu privire la drepturile de care beneficiază 
în materie de protecţie în faţa abuzurilor, 
asigurarea protecţiei prin mijloace proprii 
şi demersurile care trebuie efectuate dacă 
sunt sau au fost victime ale unor astfel de 
abuzuri.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Infractorii condamnaţi ar trebui 
împiedicaţi, temporar sau permanent, să 
exercite activităţi care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 
când pericolul pe care îl reprezintă aceştia 
şi riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicţii pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată.

(12) Infractorii condamnaţi ar trebui 
împiedicaţi, temporar sau permanent, să 
exercite activităţi care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 
când pericolul pe care îl reprezintă aceştia 
şi riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicţii pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată. Statele membre ar trebui 
să efectueze controale prealabile atunci 
când angajează persoane pentru posturi 
care presupun desfăşurarea de activităţi 
regulate cu copii. Ar trebui aplicate 
proceduri conforme cu legislaţia în 
vigoare în statele membre.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Internetul reprezintă o componentă 
a societăţii, similară oricărei alteia, şi nu 
ar trebui considerat drept un „spaţiu 
neutru”. La fel ca în societatea normală, 
va fi necesară aplicarea unor standarde şi 
a unor reguli prin intermediul cărora să 
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fie reglementată utilizarea acestuia.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conţinut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conţinând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conţinut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conţinutului la sursă şi reţinerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu ţările terţe şi 
organizaţiile internaţionale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autorităţile ţării terţe a site-urilor 
internet care conţin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conţinuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedeşte a fi 
dificilă atunci când materialele originale nu 
sunt localizate în interiorul UE, ar trebui 
să fie instituite, de asemenea, mecanisme 
de blocare a accesului, de pe teritoriul 
Uniunii, la pagini internet identificate ca 
diseminând sau conţinând pornografie 
infantilă. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autorităţile judiciare sau 
poliţieneşti competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită şi orientări privind 

(13) Pornografia infantilă constă în imagini 
cu abuzuri sexuale. Pentru combaterea 
acesteia, este necesară reducerea circulării 
materialelor conţinând abuzuri asupra 
copiilor, îngreunând astfel încărcarea de 
către infractori a unui astfel de conţinut pe 
site-urile internet accesibile publicului. 
Prin urmare este necesară eliminarea 
conţinutului la sursă şi reţinerea celor care 
distribuie sau descarcă imagini cu abuzuri 
asupra copiilor. UE, în special prin 
cooperare sporită cu ţările terţe şi 
organizaţiile internaţionale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autorităţile ţării terţe a site-urilor 
internet care conţin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. În ciuda unor 
astfel de eforturi, eliminarea de la sursă a 
conţinuturilor cu pornografie infantilă se 
dovedeşte a fi dificilă atunci când 
materialele originale nu sunt localizate în 
interiorul UE, întrucât marea majoritate a 
site-urilor internet care au fost blocate 
sunt deservite de servere localizate în ţări 
(în special SUA şi UE) care au semnat 
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului sau Protocolul 
facultativ la Convenţia cu privire la 
drepturile copilului, referitor la vânzarea 
de copii, prostituţia copiilor şi pornografia
infantilă. Ar trebui instituite mecanisme 
de consolidare a cooperării internaţionale 
între state, autorităţile judiciare şi 
poliţieneşti şi punctele de contact pentru 
raportarea pornografiei infantile pentru a 
asigura eliminarea sigură şi rapidă a site-
urilor internet care conţin materiale cu 
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blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării şi 
blocării conţinuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească şi 
consolideze cooperarea între autorităţile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naţionale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conţin materiale cu 
pornografie infantilă şi pentru a evita 
suprapunerea activităţilor. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să ţină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice şi 
judiciare existente şi să respecte Convenţia 
europeană a drepturilor omului şi Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o reţea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informaţii şi 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
şi a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conţinuturi online 
ilegale.

pornografie infantilă. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să ţină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice şi 
judiciare existente şi să respecte Convenţia 
europeană a drepturilor omului şi Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o reţea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informaţii şi 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
şi a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conţinuturi online 
ilegale.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
 Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a). Există numeroase puncte de acces 
pentru vizionarea imaginilor cu 
pornografie infantilă online şi că 
infractorii se vor adapta la progresul 
continuu al tehnologiei şi al aplicaţiilor.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 13b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b). Coaliţia financiară europeană ar 
trebui să-şi extindă domeniul de 
competenţă pentru a acoperi toate 
imaginile de pornografie infantilă online 
şi nu doar site-urile comerciale de 
pornografie infantilă.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 - litera b - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „pornografie infantilă” înseamnă: (b) „pornografia infantilă” reprezintă o 
formă de abuz asupra copiilor şi
înseamnă:

Justificare

Folosirea termenului „pornografie infantilă” pune accentul pe scopul sexual al actului, în 
timp ce termenul „imagini ale abuzurilor asupra copiilor”are conotaţii mai largi, fiind folosit 
pentru o serie de diferite acte infracţionale, care nu sunt neapărat de natură sexuală. aria de 
acoperire a acestui instrument se referă la abuzul sexual, exploatarea sexuală a copiilor şi 
pornografia infantilă. Datorită ariei de acoperire a instrumentului şi ţinând seama de 
legislaţia curentă şi de terminologia folosită în „Protocolul opţional al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, 
prostituţia copiilor şi pornografia infantilă” şi în „Convenţia Consiliului Europei privind 
protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale”, raportoarea recomandă 
folosirea termenului „pornografie infantilă”.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unui 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimţământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 

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

activităţi sexuale, chiar şi fără a fi obligat 
să participe, este pasibilă de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, precum şi de interdicţia de a exercita 
ocupaţii profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Practicarea unor activităţi sexuale cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimţământului sexual conform dreptului 
intern, este pasibilă de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de opt
ani, precum şi de interdicţia de a exercita 
ocupaţii profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) se abuzează de o poziţie recunoscută de 
încredere, autoritate sau influenţă asupra 
copilului, este pasibilă de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de opt 
ani, precum şi de interdicţia de a exercita 
ocupaţii profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii. În cazul 
părinţilor care au comis abuzuri sexuale 
asupra propriilor copii, pedeapsa trebuie 
să fie adecvată, astfel încât copiii să fie la 
adăpost de pericolul repetării infracţiunii; 
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) se abuzează de situaţia deosebit de 
vulnerabilă a unui copil, în principal ca 
urmare a unui handicap mental sau fizic, a 
sărăciei şi a excluderii sociale, sau ca 
urmare a unei situaţii de dependenţă, este 
pasibilă de aplicarea maximumului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de opt ani, 
precum şi de interdicţia de a exercita 
ocupaţii profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii; 

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) face uz de constrângere, forţă sau 
ameninţări, este pasibilă de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
zece ani, precum şi de interdicţia de a 
exercita ocupaţii profesionale care prevăd 
orice formă de contact cu copiii.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Constrângerea unui copil la activităţi 
sexuale cu o parte terţă este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani, precum şi de 
interdicţia de a exercita ocupaţii 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Determinarea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de doi ani, precum şi de 
interdicţia de a exercita ocupaţii 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, precum şi de interdicţia de a exercita 
ocupaţii profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Vizionarea în cunoştinţă de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de aplicarea 
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, precum şi de interdicţia de a exercita 
ocupaţii profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de aplicarea maximumului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani, 
precum şi de interdicţia de a exercita 
ocupaţii profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituţia infantilă este pasibilă de 

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

aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani, precum şi de 
interdicţia de a exercita ocupaţii 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În circumstanţe speciale, o pedeapsă 
maximă de cel puţin 8 ani. În special dacă 
respectivul copil a fost expus pericolului, 
s-a recurs la violenţă extremă cu grave 
consecinţe asupra acestuia sau în cazul 
actelor care prezintă un caracter mai 
sistematic sau organizat.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximumului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani, precum şi de 
interdicţia de a exercita ocupaţii 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Practicarea unor activităţi sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituţia infantilă, 
este pasibilă de aplicarea maximumului 
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de opt ani, 
precum şi de interdicţia de a exercita 
ocupaţii profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Constrângerea unui copil să participe în 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani.

(9) Constrângerea unui copil să participe la 
spectacole pornografice este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani, precum şi de 
interdicţia de a exercita ocupaţii 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituţiei infantile este pasibilă 
de aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani, precum şi de 
interdicţia de a exercita ocupaţii 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Constrângerea unui copil să practice 
prostituţia infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani, precum şi de 
interdicţia de a exercita ocupaţii 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infracţiuni referitoare la pornografia 
infantilă

Infracţiuni referitoare la materialele care 
prezintă abuzuri asupra copiilor

Justificare

Termenul de „pornografie infantilă” este foarte problematic. Definiţia obişnuită a termenului 
„pornografie” face trimitere la acte consimţite între adulţi. Formula „materiale care prezintă 
abuzuri asupra copiilor” transmite un mesaj clar: vizualizarea respectivelor materiale 
constituie dovada comiterii unui delict.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizarea unor circuite turistice cu (b) organizarea unor circuite turistice 
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scopul de a săvârşi oricare dintre 
infracţiunile menţionate la articolele 3-6.

şi/sau a altor activităţi cu scopul de a 
săvârşi oricare dintre infracţiunile 
menţionate la articolele 3-6.

Justificare

În ceea ce priveşte organizarea turismului sexual cu copii, actorii care facilitează abuzurile 
sexuale şi exploatarea unui copil includ nu doar organizatorii circuitelor, precum operatorii 
de turism şi agenţiile de turism, dar şi o serie de intermediari care prestează alte servicii, 
precum hotelurile, ghizii turistici şi aşa mai departe.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unui copil aflat într-o situaţie deosebit de 
vulnerabilă, în special datorită unui 
handicap mental sau fizic sau datorită unei 
situaţii de dependenţă;

(b) infracţiunea a fost săvârşită împotriva 
unui copil aflat într-o situaţie deosebit de 
vulnerabilă, în special din cauza unui 
handicap mental sau fizic, din cauza 
sărăciei şi a excluziunii sociale sau din 
cauza unei situaţii de dependenţă;

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii 
menţionate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a pronunţat 
condamnarea.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura introducerea măsurii 
menţionate la alineatul 1, în cazierul 
judiciar din statul membru care a pronunţat 
condamnarea. Statele membre iau 
măsurile legislative sau de alt tip care 
sunt necesare pentru a garanta 
verificarea antecedentelor penale de 
fiecare dată când o persoană candidează 
la ocuparea unui nou loc de muncă ale 
cărui atribuţii presupun contacte regulate 
cu copiii.
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Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că organizaţiile din sectorul 
public şi din cel privat care exercită 
activităţi ce presupun contacte regulate cu 
copiii verifică în mod sistematic 
antecedentele penale ale noilor angajaţi, 
precum şi aplicarea de către organizaţiile 
care prestează servicii pentru copii, 
inclusiv şcolile, a unor politici ferme şi 
active de protecţie a copiilor.

Justificare

Înregistrarea şi schimbul de informaţii trebuie completate cu acţiuni întreprinse de 
organizaţiile care au contacte regulate cu copiii, pentru a garanta, prin intermediul 
controalelor prealabile angajării, verificarea antecedentelor penale ale candidaţilor la 
ocuparea unui post sau la exercitarea de activităţi care presupun contacte cu copiii înainte de 
transmiterea ofertei de angajare.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a 
nu urmări penal sau a sancţiona victimele 
copii pentru infracţiunile menţionate la 
articolul 4 şi la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activităţi 
ilegale ca o consecinţă directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracţiuni.

Statele membre nu urmăresc penal şi nici 
nu sancţionează victimele copii pentru 
infracţiunile menţionate la articolul 4 şi la 
articolul 5 alineatele (4)-(6), pentru 
implicarea acestora în activităţi ilegale ca o 
consecinţă directă a faptului că au făcut 
obiectul acelor infracţiuni.
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Justificare

Copiii victime nu ar trebui consideraţi ca fiind capabili să consimtă la prostituţie sau la 
participarea la realizarea de imagini ce prezintă abuzuri asupra copiilor. Răspunderea 
penală incumbă exclusiv autorului infracţiunii, indiferent de orice „consimţământ” pretins 
sau presupus a fi fost obţinut din partea victimei.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în ceea ce priveşte 
infracţiunile menţionate la articolele 3-7, 
cercetarea sau urmărirea penală nu sunt 
condiţionate de depunerea unei plângeri 
prealabile sau de formularea unei acuzaţii 
de către victimă şi că procedura penală 
poate continua chiar şi în cazul în care 
victima şi-a retras declaraţiile.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în ceea ce priveşte 
infracţiunile menţionate la articolele 3-7, 
cercetarea sau urmărirea penală nu sunt 
condiţionate de depunerea unei plângeri 
prealabile sau de formularea unei acuzaţii 
de către victimă şi că procedura penală 
poate continua chiar şi în cazul în care 
victima şi-a retras declaraţiile. Se aplică 
proceduri conforme cu legislaţia în 
vigoare în statele membre.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
instrumente de investigare eficace pentru 
persoanele, unităţile sau serviciile 
responsabile cu cercetarea sau urmărirea 
penală a infracţiunilor menţionate la 
articolele 3-7, prevăzând posibilitatea de 
acţiuni sub acoperire, cel puţin în acele 
cazuri unde se foloseşte tehnologia 
informaţiilor şi comunicaţiilor.

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
instrumente de investigare eficace pentru 
persoanele, unităţile sau serviciile 
responsabile cu cercetarea sau urmărirea 
penală a infracţiunilor menţionate la 
articolele 3-7, prevăzând posibilitatea de 
acţiuni sub acoperire, cel puţin în acele 
cazuri unde se foloseşte tehnologia 
informaţiilor şi comunicaţiilor. Măsurile 
fac obiectul unei autorizări prealabile de 
către autoritatea judiciară relevantă din 
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statul membru în cauză şi sunt executate 
sub supravegherea autorităţii respective.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităţilor sau serviciilor
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracţiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii şi înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziţie prin intermediul tehnologiei 
informaţiilor şi comunicaţiilor.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a sprijini unităţile sau serviciile de 
cercetare şi a le permite să încerce 
identificarea fără întârziere a victimelor 
infracţiunilor prevăzute la articolele 3-7, în 
special prin analizarea materialelor 
pornografice cu copii, ca de exemplu 
fotografii şi înregistrări audiovizuale 
transmise sau puse la dispoziţie prin 
intermediul tehnologiei informaţiilor şi 
comunicaţiilor.

Justificare

Statele membre trebuie să furnizeze resursele financiare şi umane necesare pentru a se 
asigura că unităţile de anchetă sunt pe deplin operaţionale şi eficiente.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acord cu măsurile de combatere a 
terorismului, ar trebui adoptate măsuri de 
monitorizare şi prevenire cu privire la 
autorii infracţiunilor în sensul articolelor 
3-7 din prezenta directivă. În acest scop, 
Comisia analizează fezabilitatea înfiinţării 
unui sistem european de alertă rapidă 
(SEAR) pentru a coordona activităţile de 
combatere a infracţionalităţii cibernetice, 
desfăşurate de autorităţile statelor 
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membre şi pentru a împiedica comiterea 
unor infracţiuni de către pedofili şi 
delincvenţii sexuali, aşa cum a solicitat 
Parlamentul European în recomandarea 
sa din 23 iunie 2010 privind crearea unui 
sistem european de alertă rapidă (SEAR) 
împotriva pedofililor şi a delincvenţilor 
sexuali, care a fost adoptată cu o 
majoritate absolută.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre lucrează în 
parteneriat cu autorităţile care asigură 
respectarea legii, autorităţile judiciare, 
sectorul tehnologiei informaţiei şi 
comunicării, furnizorii de acces internet, 
sectorul bancar şi organizaţiile 
neguvernamentale.
Statele membre colaborează şi îşi 
comunică cele mai bune practici în 
combaterea exploatării sexuale a copiilor 
din acele state membre în care unităţile 
specializate lucrează eficient.

Justificare

Pentru combaterea dimensiunii transfrontaliere a acestui tip de infracţiuni este nevoie de o 
abordare holistă, în care statele membre să îşi comunică cele mai bune practici.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre încurajează 
organizaţiile de stat şi private care 
desfăşoară activităţi implicând contactul 
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periodic cu copiii să efectueze formări de 
rutină ale personalului, astfel încât acesta 
să fie capabil să detecteze mai bine dacă 
un copil a fost abuzat şi să ştie unde ar 
trebui transmise aceste informaţii.

Justificare

În cazul în care membrii personalului sunt formaţi în vederea detectării abuzurilor, 
incidentele de abuz pot fi notificate mai rapid.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a se asigura că victimele au acces la 
mecanisme confidenţiale de denunţare şi 
notificare adaptate la nevoile copilului, 
precum liniile de asistenţă prin telefon 
sau internet, precum şi că acestea sunt 
gestionate de specialişti formaţi în 
tratarea abuzurilor.

Justificare

Crearea unor mecanisme de denunţare şi a unor servicii de informare adaptate la nevoile 
copilului oferă victimelor copii un grad mai mare de autonomie şi îi încurajează să se 
manifeste şi să denunţe abuzurile.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a încuraja orice persoană care are 
cunoştinţă sau care suspectează, cu bună 
credinţă, săvârşirea infracţiunilor 

(2) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a încuraja orice persoană 
care are cunoştinţă de săvârşirea 
infracţiunilor menţionate la articolele 3-7, 
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menţionate la articolele 3-7, să raporteze 
aceste fapte serviciilor competente.

sau care suspectează, cu bună credinţă, că 
ar fi putut fi comise, să raporteze aceste 
fapte serviciilor competente. Orice 
persoană care raportează săvârşirea unor 
astfel de fapte beneficiază de protecţia 
datelor şi de anonimat.

Justificare

Pentru a încuraja lumea să raporteze cazurile de abuz sexual asupra copiilor trebuie ca 
informatorul să fie convins că anonimatul său va fi întotdeauna protejat.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a crea un serviciu 
anonim de denunţare pentru utilizatorii 
de internet care descoperă în mod 
accidental materiale prezentând abuzuri 
sexuale asupra copiilor pe internet.

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a crea servicii de 
informaţii, ca de exemplu linii de 
asistenţă prin telefon şi site-uri internet 
pentru a furniza consiliere şi asistenţă 
copiilor.

Amendamentul 52
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un stat membru poate decide că nu va 
aplica sau va aplica doar în cazuri sau 
condiţii specifice, regulile de competenţă 
definite la alineatul (1) literele (c) şi (d), 
când infracţiunea în cauză este săvârşită 
în afara teritoriului său.

eliminat

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a proteja viaţa privată a 
victimelor copii, identitatea şi imaginea 
acestora, prin împiedicarea difuzării 
publice a informaţiilor.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre organizează protecţia 
preventivă a copiilor. Aceasta include:
(a) informarea şi sprijinirea populaţiei 
pentru a o ajuta s protejeze copiii, inclusiv 
prin campanii de sensibilizare şi educare, 
astfel încât persoanele să fie mai în 
măsură să identifice un abuz sexual 
asupra unui copil şi să ştie pe cine trebuie 
să înştiinţeze, online sau prin alte metode;
(b) programe educative de sensibilizare la 
nivelul şcolilor şi grupurilor de activităţi 
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ale copiilor pentru a-i educa pe aceştia să 
recunoască şi să evite situaţiile cu risc 
ridicat;
(c) măsuri care să asigure că reţelele de 
socializare de pe internet au o aplicaţie tip 
„buton de alertă”, astfel încât copiii să 
poată alerta autorităţile relevante în cazul 
unor comportamente sexuale neadecvate, 
deoarece prezenţa copiilor pe internet, în 
situ-rile pentru conversaţii şi reţele de 
socializare este în creştere; este necesar să 
se creeze proceduri de monitorizare clare 
şi coerente cu privire la instanţa unde se 
transmite denunţul, modul în care va fi 
analizat acesta, precum şi sprijinul şi 
asistenţa care vor fi acordate copilului;
(iv) verificări serioase ale antecedentelor 
penale pentru toate tipurile de angajare, 
fie de tip voluntariat, fie angajare 
remunerată, care presupun lucrul cu 
copiii şi cu tinerii care nu au împlinit 18 
ani;
(v) măsuri care să exploreze posibilitatea 
implementării unui sistem de „alertă 
maximă” prin care informaţiile /datele cu 
privire la cei mai periculoşi infractori în 
materie de abuz sexual asupra copiilor să 
fie comunicate între statele membre, 
atunci când autorii de infracţiuni 
călătoresc în UE, cu respectarea 
legislaţiei europene şi naţionale în vigoare 
în materia de protecţie a datelor.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sunt încurajate să 
utilizeze activele confiscate de la 
infractori pentru a finanţa servicii 
suplimentare terapeutice şi de integrare 
pentru victimele pornografiei infantile.
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Amendamentul 56

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre folosesc structurile 
existente de prevenire şi combatere a 
activităţilor reţelelor de criminalitate 
implicate în producerea, vânzarea sau 
distribuţia pornografiei infantile, de 
exemplu cadrul analitic al Europol, şi 
implementează legislaţia necesară sau 
alte măsuri care să încurajeze şi să 
sprijine înfiinţarea unor servicii de 
informare, cum ar fi linii de asistenţă, 
telefonice sau de internet, care să ofere 
consiliere celor care le apelează, 
confidenţialitate, precum şi un deplin 
anonimat.

Justificare

Serviciile informative de tipul liniilor telefonice de asistenţă pot constitui un instrument 
esenţial în combaterea abuzului sexual în rândurile copiilor. Acest fapt este recunoscut în 
articolul 13 din Convenţia privind abuzul sexual a Consiliului Europei.

Amendamentul 57

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că familia 
infractorului nu va fi supusă izolării şi 
stigmatizării.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul (3) - partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a se aduce atingere drepturilor la 
apărare, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că, în cadrul 
cercetării penale a oricăreia dintre 
infracţiunile prevăzute la articolele 3-7:

(3) Fără a se aduce atingere drepturilor la 
apărare, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura că, în cadrul 
procedurilor penale a oricăreia dintre 
infracţiunile prevăzute la articolele 3-7:

Justificare

Formularea este în acord cu articolul 14 alineatul (3) din propunerea Comisiei pentru o
directivă privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protecţia victimelor.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) audierile copilului care este victimă se 
desfăşoară în incinte concepute sau 
adaptate în acest scop, în care copilul să se 
simtă în siguranţă;

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) victima copil poate fi însoţită de 
reprezentantul legal sau, după caz, de un 
adult ales de copil, cu excepţia cazului în 
care s-a adoptat o decizie contrară, 
întemeiată, cu privire la persoana 
respectivă.

(f) victima copil este însoţită de tutorele 
numit, de reprezentantul său legal sau, 
după caz, de un adult desemnat de copil, cu 
excepţia cazului în care s-a adoptat o 
decizie contrară, întemeiată, cu privire la 
persoana respectivă.

Justificare

Prezentul amendament urmăreşte creşterea nivelului de protecţie a copilului.
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Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în procesul penal, în 
legătură cu oricare dintre infracţiunile 
prevăzute la articolele 3-7 se poate dispune
că:

(5) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că în procesul penal, în 
legătură cu oricare dintre infracţiunile 
prevăzute la articolele 3-7 se dispune că:

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura punerea la dispoziţie de 
programe sau de măsuri de intervenţie
eficace în vederea prevenirii şi minimizării 
riscurilor de recidivă în ceea ce priveşte 
infracţiunile cu caracter sexual îndreptate 
împotriva copiilor. Programele sau 
măsurile de acest tip sunt accesibile în 
orice moment al procedurii penale, în 
mediul carceral sau în afara acestuia, 
conform condiţiilor prevăzute în dreptul 
intern.

(2) Statele membre iau măsurile necesare
pentru a asigura punerea la dispoziţie de 
programe acreditate de tratament al 
infractorilor sexuali sau adoptarea de 
măsuri eficace în vederea prevenirii şi 
minimizării riscurilor de recidivă în ceea ce 
priveşte infracţiunile cu caracter sexual 
îndreptate împotriva copiilor. Programele 
acreditate de tratament al infractorilor 
sexuali sau măsurile de acest tip sunt 
accesibile în orice moment al procedurii 
penale, în mediul carceral sau în afara 
acestuia, conform condiţiilor prevăzute în 
dreptul intern. Statele membre oferă 
programe de consiliere pentru sprijinirea 
familiei apropiate a autorului/autoarei 
infracţiunii.

Justificare

Femeile sunt, de asemenea, autoare sau coautoare ale unor infracţiuni de pornografie 
infantilă şi de difuzare a conţinutului de acest tip pe internet.
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Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele sau măsurile de intervenţie de 
acest tip se adaptează pentru a răspunde 
nevoilor speciale de dezvoltare ale copiilor 
care săvârşesc infracţiuni sexuale, inclusiv 
cei care nu au împlinit vârsta pentru a 
răspunde penal.

Programele sau măsurile de intervenţie de 
acest tip se adaptează pentru a răspunde 
nevoilor speciale de dezvoltare ale copiilor 
care săvârşesc infracţiuni sexuale asupra 
altor copii, inclusiv cei care nu au împlinit 
vârsta pentru a răspunde penal. Statele 
membre se asigură că aceşti copii 
beneficiază de o reacţie adecvată, care 
include o evaluare a nevoilor lor 
individuale şi un tratament adecvat pentru 
a aborda comportamentul lor infracţional.

Amendamentul 64

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Deoarece cea mai bună metodă 
preventivă constă în stoparea autorului, 
statele membre explorează posibilitatea 
creării unei linii telefonice gratuite, la 
nivelul întregii Uniuni, care să fie 
disponibilă pentru cei care se gândesc să 
comită un abuz sexual asupra unui copil. 
Se garantează anonimatul persoanei 
respective.

Justificare

Ca măsură preventivă, autorii dovediţi sau potenţiali ar trebui să aibă acces la o linie 
telefonică care să le asigure sprijin şi consiliere. Cineva îngrijorat de gândurile sau de 
comportamentele sale faţă de copii,ar trebui să poată telefona anonim la o linie telefonică 
confidenţială. Această linie telefonică verde a fost introdusă cu succes în Regatul Unit.

Amendamentul 65
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Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Blocarea accesului la site-urile internet 
care conţin materiale pornografice cu copii

Măsuri împotriva site-urilor internet care 
conţin sau difuzează materiale 
pornografice cu copii

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura eliminarea paginilor 
internet care conţin sau difuzează 
pornografie infantilă găzduite pe teritoriul 
lor şi depun eforturi pentru a obţine 
eliminarea unor astfel de pagini găzduite 
în afara teritoriului lor.

(1a) Statele membre iau toate măsurile 
adecvate de aplicare a legii pentru a 
notifica rapid celelalte state membre cu 
privire la existenţa materialelor care 
conţin abuzuri sexuale asupra copiilor şi 
pentru a obţine eliminarea acestora.

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

(2) Atunci când eliminarea paginilor 
internet care conţin sau diseminează 
pornografie infantilă nu este posibilă, 
blocarea accesului se face sub rezerva 
unor garanţii adecvate, în special pentru a 
se asigura faptul că aceasta se limitează la 
ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt 
informaţi asupra motivelor blocării şi că 
furnizorii de conţinut sunt informaţi cu 
privire la posibilitatea contestării acesteia.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2a (nou)



PE448.743v02-00 36/38 AD\835690RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a creşte răspunderea 
furnizorilor de servicii internet şi a 
proprietarilor de domenii, astfel încât 
aceştia să blocheze accesul la site-urile de 
pornografie infantilă de care au 
cunoştinţă.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre militează activ pentru 
a rezolva problema software-ului peer-to-
peer şi reapariţia grupurilor informative 
Usenet.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Stabilirea site-urilor nocive în 
conformitate cu prezenta directivă, 
precum şi a procedurilor adecvate de 
eliminare sau blocare a site-ului ia în 
considerare pe deplin drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor de internet 
şi se bazează pe proceduri transparente şi 
pe controlul şi monitorizarea judiciară.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport anual 
privind activităţile desfăşurate de statele 
membre pentru a elimina materialele care 
conţin abuzuri sexuale asupra copiilor de 
pe internet.
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