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Pozměňovací návrh 40
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Všechny zainteresované subjekty by 
měly v boji proti pohlavnímu zneužívání 
dětí, jejich pohlavnímu vykořisťování
a dětské pornografii uplatňovat nulovou 
toleranci.

Or.en

Pozměňovací návrh 41
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a)Nebezpečí, které představují ženy, jež 
se dopouštějí pohlavního zneužívání dětí,
a také nebezpečí, které představují muži 
dopouštějící se stejných činů, by mělo být 
předmětem vyšetřování.

Or.en

Pozměňovací návrh 42
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Závažné formy pohlavního zneužívání
a pohlavního vykořisťování dětí by měly 
podléhat účinným, přiměřeným
a odrazujícím sankcím. Jedná se zejména

(6) Závažné formy pohlavního zneužívání
a pohlavního vykořisťování dětí by měly 
podléhat účinným, přiměřeným
a odrazujícím sankcím. Jedná se zejména
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o různé formy pohlavního zneužívání
a pohlavního vykořisťování umožněné 
využíváním informačních a komunikačních 
technologií. Rovněž definice dětské 
pornografie by měla být upřesněna a měla 
by se přiblížit definicím obsaženým
v mezinárodních nástrojích.

o různé formy pohlavního zneužívání
a pohlavního vykořisťování umožněné 
využíváním informačních a komunikačních 
technologií, např. „grooming“, získávání 
důvěry dětí k sexuálním účelům 
prostřednictvím sociálních sítí
a diskusních fór na internetu. Rovněž 
definice dětské pornografie by měla být 
upřesněna a měla by se přiblížit definicím 
obsaženým v mezinárodních nástrojích.

Or.en

Pozměňovací návrh 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zároveň je třeba zdůraznit, že rozdíly 
kulturních a právních tradic nelze
zneužívat k zakrývání sexuálního 
zneužívání dětí a dětské pornografie.

Or.es

Pozměňovací návrh 44
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování
a stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 

(8) Vyšetřování trestných činů, podávání 
žalob v trestních řízeních a identifikace 
pachatelů by se mělo usnadnit, aby se 
vzaly v úvahu obtíže, které musí dětské 
oběti při oznamování zneužití, překonávat,
musí se zabránit tomu, aby anonymita 
pachatelů trestných činů v kybernetickém 
světě mařila vyšetřování a neumožnila, 
aby byl pachatel neprodleně vypátrán.
Členské státy by proto měly učinit kroky 
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těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického sledování, 
monitorování bankovních účtů nebo jiné 
finanční vyšetřování.

potřebné k zajištění toho, aby uživatelé 
kybernetického prostoru zůstali na 
veřejnosti anonymními, ale mohli být 
okamžitě identifikováni v případě, kdy se 
dopouštějí protiprávního jednání, zejména 
na takových internetových aplikacích,
u nichž hrozí největší riziko groomingu, 
např. na sociálních sítích, fórech, 
sociálních platformách a blozích. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování
a stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického sledování, 
monitorování bankovních účtů nebo jiné 
finanční vyšetřování.

Or.it

Pozměňovací návrh 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování
a stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického sledování, 
monitorování bankovních účtů nebo jiné 
finanční vyšetřování.

(8) Vyšetřování trestných činů a podávání 
žalob v trestních řízeních by se mělo 
usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které 
musí dětské oběti při oznamování zneužití 
překonávat, a anonymita pachatelů 
trestných činů v kybernetickém světě. Aby 
byla zajištěna úspěšnost vyšetřování
a stíhání trestných činů uvedených v této 
směrnici, měly by být osobám a orgánům 
odpovědným za vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů dostupné účinné 
vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje 
mohou patřit tajné operace, odposlech, 
sledování včetně elektronického sledování, 
monitorování bankovních účtů nebo jiné 
finanční vyšetřování. Tato vyšetřování by 
měla být povolena příslušným soudním 
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orgánem daného členského státu a měla 
by probíhat pod jeho dozorem.

Or.es

Pozměňovací návrh 46
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém včasného varování 
prostřednictvím pravidelných hlášení na 
policii nebo místní tísňové linky pro 
hlášení podezření z pohlavního zneužívání 
dětí na internetu by měly výrazně přispět
k rychlému narušení činnosti pachatelů 
sexuálních trestných činů a okamžité 
upozornění úřadů a poskytovatelů 
internetových služeb na existenci 
takového nelegálního materiálu v jejich 
síti by jim umožnilo neprodleně přijmout 
příslušná opatření k odstranění 
nelegálního materiálu z přístupu 
veřejnosti a zajištění důkazů pro 
vyšetřování.

Or.en

Pozměňovací návrh 47
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by se změnit pravidla o soudní 
příslušnosti, aby se zajistilo, že pachatelé 
pohlavního zneužívání a vykořisťování 
dětí, kteří pocházejí z Evropské unie, 
budou stíháni i tehdy, pokud se dopustí 
trestného činu mimo Evropskou unii, 
zejména v rámci tzv. sexuální turistiky.

(9) Je velmi důležité posílit účinnost 
právních předpisů, včetně exteritoriálních 
trestněprávních předpisů, aby se zajistilo, 
že pachatelé pohlavního zneužívání
a vykořisťování dětí, kteří pocházejí
z Evropské unie, budou stíháni i tehdy, 
pokud se dopustí trestného činu mimo 
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Evropskou unii, zejména v rámci tzv. 
sexuální turistiky, což je jev, který se šíří 
geograficky se závažnými důsledky.

Or.en

Pozměňovací návrh 48
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Členské státy by měly podporovat 
otevřenou komunikaci a otevřený dialog
a spolupracovat se zeměmi mimo EU na 
stíhání – podle příslušných vnitrostátních 
právních předpisů – trestné činnosti 
pachatelů z EU, kteří cestují za hranice 
EU za účelem sexuální turistiky a dětské 
pornografie.

Or.fr

Pozměňovací návrh 49
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Členské státy by měly posilovat 
otevřený dialog a komunikaci se zeměmi, 
které nejsou členy EU, a měly by společně 
podniknout kroky k tomu, aby se
s pachateli pocházejícími z EU, kteří 
překračují hranice EU za účelem sexuální 
turistiky, jednalo pokud možno stejným 
způsobem jako s pachateli pohlavního 
zneužívání dětí v jejich členském státě 
původu.

Or.it
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Pozměňovací návrh 50
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být přijímána opatření na 
ochranu dětských obětí, v jejich nejlepším 
zájmu a s přihlédnutím k jejich potřebám. 
Dětské oběti by měly mít snadný přístup
k opravným prostředkům, včetně 
bezplatného právního poradenství
a zastupování a opatření řešících střet 
zájmů, pokud ke zneužívání dochází
v rodině. Pokud svůj případ předloží 
příslušným orgánům, neměly by dětské 
oběti také podléhat sankcím ukládaným 
například podle vnitrostátních právních 
předpisů o přistěhovalectví nebo prostituci. 
Mimo to by účast v trestním řízení neměla 
těmto obětem způsobovat další trauma 
zapříčiněné výslechy nebo vizuálním 
kontaktem s pachateli.

(10) Měla by být přijímána opatření na 
ochranu dětských obětí, v jejich nejlepším 
zájmu a s přihlédnutím k jejich potřebám. 
Dětské oběti by měly mít snadný přístup
k opravným prostředkům, včetně 
bezplatného právního poradenství
a zastupování a opatření řešících střet 
zájmů, pokud ke zneužívání dochází
v rodině. Pokud svůj případ předloží 
příslušným orgánům, neměly by dětské 
oběti také podléhat sankcím ukládaným 
například podle vnitrostátních právních 
předpisů o přistěhovalectví nebo prostituci. 
Mimo to by účast v trestním řízení neměla 
těmto obětem způsobovat další trauma 
zapříčiněné výslechy nebo vizuálním 
kontaktem s pachateli. Pro ochranu dětí, 
které se staly obětí trestných činů, je velmi 
důležitá důvěrnost všech informací 
týkajících se jejich identifikace.

Or.en

Pozměňovací návrh 51
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pro plnou ochranu obětí, by měly 
děti, které se staly obětí trestných činů, být 
informovány o svých právech a službách, 
které jsou jim k dispozici, o celkovém 
průběhu vyšetřování nebo řízení a o své 
roli v něm, a také o výsledku jejich 
případu.
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Kromě toho by měla být přijata opatření, 
která by měla zajistit, aby byly děti 
poučeny o svých právech na ochranu před 
zneužíváním, a o tom, jak se chránit a co 
dělat, pokud jsou nebo byly zneužívány.

Or.en

Pozměňovací návrh 52
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se předešlo opakovanému 
páchání trestných činů a aby se tento jev
v co největší míře omezil, měli by se 
pachatelé trestných činů podrobit 
posouzení své nebezpečnosti a možného 
rizika opakování sexuálně motivovaných 
trestných činů spáchaných na dětech a měli 
by mít na základě dobrovolnosti přístup
k účinným intervenčním programům nebo 
opatřením.

(11) Aby se předešlo opakovanému 
páchání trestných činů a aby se tento jev
v co největší míře omezil, měli by se 
pachatelé trestných činů podrobit 
posouzení své nebezpečnosti a možného 
rizika opakování sexuálně motivovaných 
trestných činů spáchaných na dětech a měli 
by mít na základě dobrovolnosti přístup
k účinným intervenčním programům nebo 
opatřením, včetně těch, které jsou 
nevratné povahy.

Or.it

Pozměňovací návrh 53
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností, u nichž se předpokládá pravidelný 
styk s dětmi. Mělo by se umožnit 
provádění takových zákazů v rámci celé 

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností, u nichž se předpokládá pravidelný 
styk s dětmi. Mělo by se umožnit 
provádění takových zákazů v rámci celé 
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EU. EU. Členské státy by měly provádět 
kontroly před nástupem do zaměstnání, 
které vyžaduje pravidelný kontakt s dětmi.

Or.en

Pozměňovací návrh 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností, u nichž se předpokládá pravidelný 
styk s dětmi. Mělo by se umožnit 
provádění takových zákazů v rámci celé 
EU.

(12) Pokud si to nebezpečnost pachatele či 
možné riziko opakování trestného činu 
žádá, mělo by se pachatelům trestných 
činů, kteří byli odsouzeni, případně 
dočasně nebo trvale zabránit ve výkonu 
činností, u nichž se předpokládá pravidelný 
styk s dětmi. Mělo by se umožnit 
provádění takových zákazů v rámci celé 
EU. Uplatňování takových opatření by 
mělo probíhat na základě platných 
právních předpisů členských států.

Or.es

Pozměňovací návrh 55
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Internet je součástí společnosti jako 
cokoli jiného a neměl by být vnímán jako 
neutrální prostor. Stejně jako v normální 
společnosti bude třeba zavést normy
a pravidla upravující jeho používání.

Or.en
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Pozměňovací návrh 56
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje
a dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 
úsilí ukazuje odstranění dětské pornografie
u zdroje jako obtížné, pokud jsou původní 
materiály umístěny mimo EU, měly by být 
také zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být
v závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky.
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 

(13) Dětskou pornografií se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání.
V rámci boje proti dětské pornografii je 
nezbytné snížit oběh materiálů 
zobrazujících zneužívání dětí tím, že bude 
pachatelům ztíženo nahrávání takového 
obsahu na veřejně přístupné internetové 
stránky. Proto jsou nezbytná taková 
opatření, která umožní odstranit obsah již
u zdroje a dopadnout osoby vinné
z výroby, distribuce nebo stahování 
vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. 
EU by měla zejména prostřednictvím 
zvýšené spolupráce s třetími zeměmi
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Navzdory takovému úsilí se ukazuje 
odstranění dětské pornografie u zdroje jako 
obtížné, pokud jsou původní materiály 
umístěny mimo EU, vzhledem k tomu, že 
přístup na drtivou většinu stránek, které 
byly zablokovány, je usnadňován 
prostřednictvím serverů umístěných
v zemích (hlavně USA a EU), které 
podepsaly Úmluvu OSN o právech dítěte 
nebo Opční protokol k Úmluvě o právech 
dítěte týkající se prodeje dětí, dětské 
prostituce a dětské pornografie. Měly by 
být zavedeny mechanismy k posílení 
mezinárodní spolupráce mezi státy,
soudními a policejními orgány,
a kontaktní místa pro hlášení dětské 
pornografie, aby bylo zajištěno bezpečné
a rychlé odstranění internetové stránky
obsahující dětskou pornografii. Všechny 
takové činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu
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veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější
a aby se zamezilo zdvojení práce. Všechny 
takové činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu
s Evropskou úmluvou o lidských právech
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

s Evropskou úmluvou o lidských právech
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or.en

Pozměňovací návrh 57
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje
a dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi
a mezinárodními organizacemi napomáhat 
orgánům třetích zemí účinně odstraňovat 
internetové stránky obsahující dětskou 
pornografii, které jsou spravovány na jejich 
území. Jelikož se však navzdory takovému 

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí 
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
zastavit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky. 
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje
a dopadnout osoby vinné z výroby, 
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce a výměny osvědčených postupů
s třetími zeměmi, mezinárodními 
organizacemi a různými zainteresovanými 
subjekty napomáhat orgánům třetích zemí 
účinně odstraňovat internetové stránky 
obsahující dětskou pornografii, které jsou 
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úsilí ukazuje odstranění dětské pornografie
u zdroje jako obtížné, pokud jsou původní 
materiály umístěny mimo EU, měly by být 
také zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být
v závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování přístupu 
na takové internetové stránky. S cílem 
odstranit a blokovat obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána
a posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní
a soudní postupy a být v souladu
s Evropskou úmluvou o lidských právech
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

spravovány na jejich území. Jelikož se však 
navzdory takovému úsilí ukazuje 
odstranění dětské pornografie u zdroje jako 
obtížné, pokud jsou původní materiály 
umístěny mimo EU, měly by být také 
zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být
v závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování přístupu 
na takové internetové stránky. S cílem 
odstranit a blokovat obsah zobrazující 
zneužívání dětí by měla být navázána
a posilována spolupráce mezi veřejnými 
orgány, zejména v zájmu zajištění toho, 
aby vnitrostátní seznamy internetových 
stránek obsahujících dětskou pornografii 
byly co nejúplnější a aby se zamezilo 
zdvojení práce. Všechny takové činnosti 
musí brát ohled na práva konečných 
uživatelů, dodržovat stávající právní
a soudní postupy a být v souladu
s Evropskou úmluvou o lidských právech
a Listinou základních práv Evropské unie. 
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Or.en

Pozměňovací návrh 58
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Dětská pornografie, kterou se rozumí
vyobrazení pohlavního zneužívání, je 
zvláštním typem obsahu, který nelze 
považovat za vyjadřování názoru. V rámci 
boje proti dětské pornografii je nezbytné 
snížit oběh materiálů zobrazujících 
zneužívání dětí tím, že bude pachatelům 
ztíženo nahrávání takového obsahu na 
veřejně přístupné internetové stránky.
Proto jsou nezbytná taková opatření, která 
umožní odstranit obsah již u zdroje
a dopadnout osoby vinné z výroby,
distribuce nebo stahování vyobrazení 
pohlavního zneužívání dítěte. EU by měla 
zejména prostřednictvím zvýšené 
spolupráce s třetími zeměmi
a mezinárodními organizacemi 
napomáhat orgánům třetích zemí účinně 
odstraňovat internetové stránky 
obsahující dětskou pornografii, které jsou 
spravovány na jejich území. Jelikož se 
však navzdory takovému úsilí ukazuje 
odstranění dětské pornografie u zdroje jako 
obtížné, pokud jsou původní materiály 
umístěny mimo EU, měly by být také 
zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící dětskou pornografii. 
Mechanismy plnící tento účel mohou být
v závislosti na situaci různé, například se 
příslušným justičním nebo policejním 
orgánům poskytne možnost takové 
zablokování nařídit nebo se podpoří
a podnítí poskytovatelé internetových 
služeb, aby dobrovolně vypracovali kodex 
chování a pokyny pro zablokování 
přístupu na takové internetové stránky.
S cílem odstranit a blokovat obsah 
zobrazující zneužívání dětí by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány, zejména v zájmu 
zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii byly co nejúplnější

(13) Vyobrazení sexuálních praktik
s osobami mladšími 18 let je typem 
obsahu, jehož výroba, vlastnění, 
distribuce, rozmnožování, prodej nebo 
nákup není chráněno odvoláním se na 
základní práva. Proto jsou nezbytná taková 
opatření, která umožní odstranit takový
obsah a dopadnout osoby vinné z jeho
výroby, šíření nebo stahování v souladu
s řádným právním postupem. Jelikož se 
však navzdory takovému úsilí ukazuje 
odstranění dětské pornografie u zdroje jako 
obtížné, pokud jsou původní materiály 
umístěny mimo EU, měly by být také 
zavedeny mechanismy, jež by z území 
Unie zablokovaly přístup k internetovým 
stránkám označeným jako stránky 
obsahující nebo šířící materiály týkající se 
zneužívání dětí. Mezitím by EU měla 
vynaložit veškeré úsilí, a to zejména 
prostřednictvím užší spolupráce
a dvoustranných nebo vícestranných 
dohod, jejichž cílem je, aby orgány třetích 
zemí účinně a rychle odstraňovaly 
materiál obsahující dětskou pornografii, 
který se nachází nebo je šířen z internetu 
na jejich území. INHOPE, Mezinárodní 
asociace internetových tísňových linek, 
které jsou financovány prostřednictvím 
programu Komise Bezpečnější internet, by 
měla rozšířit svou působnost a výměnu 
hlášení o nedovoleném obsahu na 
internetu, a tím napomáhat jeho 
odstraňování a odhalování. S cílem 
zamezit duplicitě práce by měla být 
navázána a posilována spolupráce mezi 
veřejnými orgány zvýšením stávajících 
zdrojů, které umožní rychlé informování 
poskytovatelů internetových služeb
v souladu s řádným právním postupem.
Všechny takové činnosti musí brát ohled 
na práva konečných uživatelů, dodržovat 
stávající právní a soudní postupy a být
v souladu s Evropskou úmluvou o lidských 
právech a Listinou základních práv 
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a aby se zamezilo zdvojení práce. Všechny 
takové činnosti musí brát ohled na práva 
konečných uživatelů, dodržovat stávající 
právní a soudní postupy a být v souladu
s Evropskou úmluvou o lidských právech
a Listinou základních práv Evropské unie.
Program pro bezpečnější internet vytvořil 
síť horkých linek, jejichž cílem je 
shromažďování informací a podávání
a výměna zpráv o hlavních typech 
nedovoleného internetového obsahu.

Evropské unie.

Or.en

Pozměňovací návrh 59
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření
k zajištění trestnosti úmyslných jednání 
uvedených v odstavcích 2 až 5.

1. V souladu se zásadou subsidiarity by 
členské státy měly mít možnost stanovit 
své vlastní trestní sankce. Přijmou
nezbytná opatření k zajištění toho, aby 
úmyslné jednání uvedené v odstavcích 2 až 
5 bylo přísně postihováno, s přihlédnutím
k závažnosti spáchaných trestných činů.

Or.fr

Pozměňovací návrh 60
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění toho, že je dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, za sexuálním 
účelem svědkem pohlavního zneužívání či 
sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se 
těchto praktik samo neúčastní, se trestá 

2. Zapříčinění toho, že je dítě, které podle 
právních předpisů daného státu nedosáhlo 
věku pohlavní dospělosti, za sexuálním 
účelem svědkem pohlavního zneužívání či 
sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se 
těchto praktik samo neúčastní, se trestá 
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odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákaz vykonávat 
povolání zahrnující jakoukoli formu 
kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 61
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účast na sexuálních praktikách
s dítětem, které podle právních předpisů 
daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět
let.

3. Účast na sexuálních praktikách
s dítětem, které podle právních předpisů 
daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm
let.

Or.en

Pozměňovací návrh 62
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účast na sexuálních praktikách
s dítětem, které podle právních předpisů 
daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

3. Účast na sexuálních praktikách
s dítětem, které podle právních předpisů 
daného státu nedosáhlo věku pohlavní 
dospělosti, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let
a zákaz vykonávat povolání zahrnující 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.

Or.it
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Pozměňovací návrh 63
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) dochází ke zneužití uznávaného 
postavení důvěry, autority nebo vlivu nad 
dítětem, se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně osm let nebo

i) dochází ke zneužití uznávaného 
postavení důvěry, autority nebo vlivu nad 
dítětem, se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně osm let
a zákaz vykonávat povolání zahrnující 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.
V případě rodičů, kteří zneužili své děti, je 
trest přiměřený k ochraně dětí před 
opakováním trestného činu;

Or.it

Pozměňovací návrh 64
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – bod ii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného 
postavení dítěte, zejména pokud se jedná
o dítě s mentálním či tělesným postižením 
či dítě ve stavu závislosti, se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně osm let nebo

ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného 
postavení dítěte, zejména pokud se jedná
o dítě s mentálním či tělesným postižením 
či dítě ve stavu závislosti, se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně osm let a zákaz vykonávat 
povolání zahrnující jakoukoli formu 
kontaktu s dětmi; 

Or.it

Pozměňovací návrh 65
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – bod ii 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného 
postavení dítěte, zejména pokud se jedná
o dítě s mentálním či tělesným postižením 
či dítě ve stavu závislosti, se trestá odnětím 
svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně osm let nebo

ii) dochází ke zneužití zvlášť zranitelného 
postavení dítěte, zejména v důsledku 
mentálního či tělesného postižení, 
chudoby a sociálního vyloučení nebo 
stavu závislosti, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm 
let;

Or.en

Pozměňovací návrh 66
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – bod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně deset 
let.

iii) je k nim použito nátlaku, násilí nebo 
pohrůžek, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně deset 
let a zákazem vykonávat povolání 
zahrnující jakoukoli formu kontaktu
s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 67
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Donucování dítěte k sexuálním 
praktikám se třetími osobami se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let.

5. Donucování dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or.it
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Pozměňovací návrh 68
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

2. Zapříčinění účasti dítěte na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 69
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta.

3. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 70
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 

4. Vědomá účast na pornografických 
představeních, v nichž účinkují děti, se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
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trestní sazby nejméně dvě léta. trestní sazby nejméně dvě léta a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 71
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let.

5. Najímání dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně pět let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 72
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně pět let.

6. Zapříčinění účasti dítěte na dětské 
prostituci se trestá odnětím svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně pět let
a zákazem vykonávat povolání zahrnující 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 73
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za zvláštních okolností maximální trest ve 
výši nejméně 8 let. Zvlášť pokud je dítě 
vystaveno nebezpečí, je použito extrémní 
násilí, které dítěti způsobí vážnou újmu, 
nebo pokud jde o skutky soustavnější nebo 
organizované povahy.

Or.en

Pozměňovací návrh 74
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se dětské 
prostituce se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

7. Profitování z dítěte nebo jiné 
vykořisťování dítěte účastnícího se 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně dvě léta a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 75
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět
let.

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm
let.

Or.en
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Pozměňovací návrh 76
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět 
let.

8. Účast na sexuálních praktikách s dítětem
v případech, kdy se jedná o dětskou 
prostituci, se trestá odnětím svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let
a zákazem vykonávat povolání zahrnující 
jakoukoli formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 77
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let.

9. Donucování dítěte k účasti na 
pornografických představeních se trestá 
odnětím svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně osm let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 78
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let.

10. Najímání dítěte k dětské prostituci se 
trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně osm let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
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formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 79
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let.

11. Donucování dítěte k dětské prostituci 
se trestá odnětím svobody s horní hranicí 
trestní sazby nejméně deset let a zákazem 
vykonávat povolání zahrnující jakoukoli 
formu kontaktu s dětmi.

Or.it

Pozměňovací návrh 80
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trestné činy dětské pornografie Trestné činy užívání materiálů týkajících 
se zneužívání dětí

Or.en

Odůvodnění

Užití slov „dětská pornografie“ je velmi problematické. Obvyklá definice slova 
„pornografie“ totiž odkazuje na činy dospělých, s nimiž zúčastněné strany souhlasí. Užití 
výrazu „materiály týkající se zneužívání dětí“ je jasnými sdělením: prohlížení těchto 
materiálů je důkazem spáchání trestného činu.
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Pozměňovací návrh 81
Mary Honeyball

Návrh směrnice
Čl. 7 – bod 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) organizace cest za účelem spáchání 
trestných činů uvedených v článcích 3 až 6.

b) organizace cest a/nebo jiné přípravy za 
účelem spáchání některého z trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 6.

Or.en

Odůvodnění

Pokud jde o organizování sexuální turistiky zaměřené na děti, mezi aktéry, kteří napomáhají 
pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí, patří nejen ti, kteří cestu organizují, např. 
organizátoři zájezdů a cestovní kanceláře, ale také celá řada prostředníků, kteří zajišťují jiné 
služby, jako např. hotely, hostely, průvodce, překladatelské služby atd.

Pozměňovací návrh 82
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) trestný čin byl spáchán na dítěti ve 
zvlášť zranitelné situaci, zejména na dítěti
s mentálním či tělesným postižením či 
dítěti ve stavu závislosti;

b) trestný čin byl spáchán na dítěti ve 
zvlášť zranitelné situaci, zejména na dítěti
s mentálním či tělesným postižením, dítěti 
žijícím v chudobě a v sociálním vyloučení
či dítěti ve stavu závislosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem vyhnout se riziku opakování 1. S cílem vyhnout se riziku opakování 
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trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených
v článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či 
trvale zabráněno ve výkonu činností 
zahrnujících pravidelné kontakty s dětmi.

trestných činů přijmou členské státy 
opatření nezbytná k zajištění toho, aby 
fyzické osobě, která byla odsouzena za 
některý z trestných činů uvedených
v článcích 3 až 7, bylo dočasně či trvale 
zabráněno ve výkonu činností zahrnujících 
pravidelné kontakty s dětmi.

Or.en

Pozměňovací návrh 84
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby opatření uvedené
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do rejstříku 
trestů členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby opatření uvedené
v odstavci 1 bylo zaznamenáno do rejstříku 
trestů členského státu, v němž byla osoba 
odsouzena. Členské státy přijmou 
nezbytná legislativní nebo další opatření
k zajištění toho, aby byla provedena 
kontrola trestního rejstříku pokaždé, když 
si nějaká osoba podá žádost o nové 
zaměstnání, k jehož výkonu patří 
pravidelné kontakty s dětmi.

Or.en

Pozměňovací návrh 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy by měly zajistit, aby 
státní i soukromé organizace vykonávající 
činnosti, které zahrnují pravidelné 
kontakty s dětmi, byly samy povinny 
aktivně kontrolovat trestní rejstřík nových 
zaměstnanců, a aby v organizacích, včetně 



PE450.622v01-00 26/49 AM\833654CS.doc

CS

škol, které poskytují služby pro děti, byly 
zavedeny přísné a aktivní politiky na 
ochranu dětí.

Or.en

Odůvodnění

Archivování informací a jejich sdílení musí být doplněno o opatření ze strany organizací 
vykonávajících činnosti, které zahrnují pravidelné kontakty s dětmi, s cílem zajistit, aby byl 
trestní rejstřík uchazečů o místa nebo činnosti související s prací s dětmi zkontrolován 
předtím, než jim bude nabídnuto místo, a to prostřednictvím kontroly před nástupem do 
zaměstnání.

Pozměňovací návrh 86
Mary Honeyball

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní, aby děti, které se 
staly obětí trestných činů uvedených
v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 6, nebyly 
trestně stíhány ani trestány za svou účast
v protiprávních činnostech v přímém 
důsledku toho, že byly oběťmi těchto 
trestných činů.

Členské státy trestně nestíhají ani 
netrestají děti, které se staly obětí trestných 
činů uvedených v článku 4 a čl. 5 odst. 4 až 
6 za jejich účast v protiprávních činnostech
v přímém důsledku toho, že byly oběťmi 
těchto trestných činů.

Or.en

Odůvodnění

Dítě, které se stalo obětí trestného činu, by nemělo být považováno za schopné dát souhlas
k prostituci nebo k účasti na vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. Trestní odpovědnosti by 
měli podléhat výhradně pachatelé těchto trestných činů, a to bez ohledu na jakýkoli údajný či 
předpokládaný „souhlas“ oběti.

Pozměňovací návrh 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo 
obvinění učiněném obětí a aby trestní 
řízení pokračovalo i v případě, že oběť 
svou výpověď stáhla.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo 
obvinění učiněném obětí a aby trestní 
řízení pokračovalo i v případě, že oběť 
svou výpověď stáhla. Uplatňování 
takových opatření probíhá na základě 
platných právních předpisů členských 
států.

Or.es

Pozměňovací návrh 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby osoby, oddělení nebo 
služby odpovědné za vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací 
nástroje, které umožní provádění tajných 
operací alespoň v případech, v nichž se 
využívají informační a komunikační 
technologie.

3. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby osoby, oddělení nebo 
služby odpovědné za vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací 
nástroje, které umožní provádění tajných 
operací alespoň v případech, v nichž se 
využívají informační a komunikační 
technologie. Tato opatření podléhají 
předchozímu schválení příslušného 
soudního orgánu daného členského státu
a probíhají pod jeho dozorem.

Or.es

Pozměňovací návrh 89
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních
a komunikačních technologií.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se neprodleně
o identifikaci obětí trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 7, zejména 
analýzou dětského pornografického 
materiálu, např. fotografií
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních
a komunikačních technologií.

Or.it

Pozměňovací návrh 90
Mary Honeyball

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která vyšetřovacím oddělením nebo 
službám umožní pokusit se o identifikaci 
obětí trestných činů uvedených v článcích 
3 až 7, zejména analýzou dětského 
pornografického materiálu, např. fotografií
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních
a komunikačních technologií.

4. Členské státy přijmou a podpoří
nezbytná opatření, která vyšetřovacím 
oddělením nebo službám umožní pokusit 
se o identifikaci obětí trestných činů 
uvedených v článcích 3 až 7, zejména 
analýzou dětského pornografického 
materiálu, např. fotografií
a audiovizuálních záznamů šířených nebo 
předávaných prostřednictvím informačních
a komunikačních technologií.

Or.en

Odůvodnění

Členské státy musí poskytnout nezbytné finanční a lidské zdroje, aby zajistily plnou funkčnost
a efektivitu vyšetřovacích oddělení.
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Pozměňovací návrh 91
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 14. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s opatřeními zaměřenými na 
boj proti terorismu by měla být přijata
i sledovací a preventivní opatření vůči 
pachatelům trestných činů ve smyslu 
článků 3 až 7 této směrnice. Komise by 
měla za tímto účelem prostudovat možnost 
zřízení evropského systému včasného 
varování (EWS), který by koordinoval 
opatření zaměřená proti trestné činnosti
v oblasti počítačové techniky, která 
provádějí orgány členských států, a sloužil
k prevenci trestných činů páchaných 
pedofily a osobami sexuálně obtěžujícími 
jiné osoby, jak k tomu vyzval Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 23. 
června 2010 o vytvoření evropského 
systému včasného varování proti 
pedofilům a osobám sexuálně obtěžujícím 
jiné osoby1, jež bylo přijato absolutní 
většinou.
____
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Pozměňovací návrh 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy podněcují organizace 
vykonávající ve státní a soukromé sféře 
činnosti, jež zahrnují pravidelné kontakty
s dětmi, k provádění pravidelných školení 
zaměstnanců, aby byly jednotlivé osoby 
schopny lépe identifikovat, kdy dochází ke 
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zneužívání dítěte, a věděly, koho o tom 
mají informovat.

Or.en

Odůvodnění

Tam, kde jsou zaměstnanci školeni k tomu, aby dokázali identifikovat zneužívání, je 
pravděpodobné, že takové případy budou nahlášeny rychleji.

Pozměňovací návrh 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření s cílem 
zajistit, aby měly oběti přístup
k mechanismům oznamování důvěrných 
informací a jejich předávání, jež jsou 
vhodné pro děti, jako jsou např. tísňové 
telefonní linky a internetové stránky,
a aby se na činnosti těchto linek podíleli 
odborníci vyškolení k řešení případů 
zneužívání.

Or.en

Odůvodnění

Zavedení mechanismů oznamování informací a informačních služeb, jež jsou vhodné pro děti, 
poskytuje dětským obětem vyšší míru samostatnosti a přiměje je k větší otevřenosti
a nahlášení případu zneužití.

Pozměňovací návrh 94
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření ke zřízení anonymní služby
k podávání zpráv pro uživatele internetu, 
kteří náhodou objeví na internetu 
materiály týkající se pohlavního 
zneužívání dětí.

Or.en

Pozměňovací návrh 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření s cílem zavést informační služby, 
např. speciální tísňové telefonní linky
a internetové stránky, které dětem 
poskytnou rady a podporu.

Or.es

Pozměňovací návrh 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát může rozhodnout, že 
nebude uplatňovat pravidla o příslušnosti 
podle odst. 1 písm. c) a d) nebo že je bude 
uplatňovat pouze ve zvláštních případech 
nebo za zvláštních okolností, pokud byl 
trestný čin spáchán mimo jeho území.

vypouští se

Or.en
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Pozměňovací návrh 97
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k ochraně soukromí dětí, které se 
staly obětí trestných činů, jejich identity
a jejich podoby s cílem zabránit 
veřejnému rozšiřování těchto informací.

Or.en

Pozměňovací návrh 98
Mary Honeyball

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byla práva 
obětí plně uplatňována tak, aby:
a) děti, které se staly obětí trestných činů, 
byly informovány o svých právech
a dostupných službách a – ledaže by si 
nepřály tuto informaci obdržet – o dalším 
průběhu jejich žaloby, bodech obžaloby, 
celkovém pokroku ve vyšetřování nebo 
řízení a o jejich úloze v tomto vyšetřování 
nebo řízení a o výsledku jejich případu;
b) bylo zajištěno, aby přinejmenším
v případech, kdy by oběti a jejich rodiny 
mohly být ohroženy, mohly být 
informovány, pokud je to nutné,
o dočasném nebo definitivním propuštění
této trestně stíhané nebo odsouzené osoby;
c) bylo chráněno soukromí dětí, které se 
staly obětí trestných činů, jejich identity
a jejich podoby, a to přijetím opatření
v souladu s mezinárodním právem s cílem 
zabránit veřejnému rozšiřování jakýchkoli 
informací, které by mohly vést k jejich 
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identifikaci;
d) byla dětem, které se staly obětí 
trestných činů, a také jejich rodinám
a svědkům zajištěna bezpečnost, aby se 
zabránilo jejich zastrašování a odvetným 
opatřením, nebo aby se znovu nestaly 
oběťmi trestného činu;
e) bylo zajištěno, že u soudu nebo
v prostorách soudu nebo policie nedojde 
ke kontaktu mezi oběťmi a pachateli 
trestných činů, ledaže by příslušné orgány 
rozhodly v nejlepším zájmu dítěte jinak, 
nebo pokud by vyšetřování nebo soudní 
řízení takový kontakt vyžadovalo;

Or.en

Odůvodnění

Uvedené znění vychází z článku 30 Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním 
vykořisťováním a zneužíváním z roku 2007.

Pozměňovací návrh 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. členské státy by měly uznat, že děti, 
které se staly oběťmi trestných činů, jsou 
aktivními činiteli v boji proti pohlavnímu 
zneužívání a vykořisťování, a měly by 
zajistit, aby jejich názorům byla věnována 
pozornost; měly by učinit kroky s cílem 
pomoci dětem získat dovednosti potřebné
k rozpoznání situací, v nichž by mohly být 
snadno zneužity, a k tomu, aby se takovým 
situacím dokázaly vyhnout;

Or.en
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Odůvodnění

Uvedené znění vychází z článku 12 Úmluvy o právech dítěte, který zdůrazňuje, že je důležité, 
aby děti měly možnost si vytvořit vlastní názor na věci, které se jich dotýkají.

Pozměňovací návrh 100
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby osoba, která se 
stala obětí trestných činů podle článků 3 
až 7, jejíž věk není jistý a u níž existují 
důvody k domněnce, že se jedná o dítě, 
byla za dítě považována a získala tak 
okamžitý přístup k pomoci, podpoře
a ochraně v souladu s články 18 a 19, 
dokud nebude její věk zjištěn.

2. Členské státy zavedou preventivní 
opatření na ochranu dětí. K těmto 
opatřením patří:

i) kampaně zaměřené na zvyšování 
informovanosti a vzdělávací kampaně 
zaměřené na rozpoznání příznaků 
pohlavního zneužívání dětí jak v prostředí 
internetu, tak mimo něj; veřejnost by měla 
být informována a podporována, aby 
pomáhala chránit děti;
ii) programy zaměřené na zvyšování 
informovanosti pro školy a mimoškolní 
činnosti, díky nimž se děti naučí rozpoznat 
vysoce nebezpečné situace a vyvarovat se 
jich;
iii) opatření na zajištění toho, aby 
internetové sociální sítě obsahovaly 
aplikaci sloužící jako „nouzové tlačítko“, 
které by dětem umožnilo upozornit 
příslušné orgány na nevhodné sexuální 
chování, protože počet případů získávání 
důvěry dětí k sexuálním účelům 
(grooming) prostřednictvím diskusních 
fór (chatů) a sociálních sítí na internetu 
narůstá; za tím účelem je třeba zavést 
jasné a ucelené následné postupy, podle 
nichž bude jasně stanoveno, kdo obdrží 
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zprávu, jak bude zpracována a jaká 
pomoc a podpora bude dítěti poskytnuta;
iv) důkladné prověření trestního rejstříku
u všech typů zaměstnání, jejichž náplní je 
práce s dětmi a osobami mladšími 18 let, 
ať už jde o dobrovolníky či placené 
zaměstnance;
v) opatření na posouzení možnosti zavést 
systém „výstrahy“, který by umožňoval 
předávání informací/údajů
o nejnebezpečnějších pachatelích sexuální 
trestné činnosti na dětech mezi členskými 
státy, pokud pachatel cestuje v EU; tyto 
informace/údaje podléhají veškerým 
současným vnitrostátním předpisům
i předpisům EU o ochraně údajů.

Or.it

Pozměňovací návrh 101
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zavedou opatření pro 
preventivní ochranu dětí. K těmto 
opatřením patří:
a) zvyšování informovanosti a vzdělávací 
kampaně zaměřené na rozpoznání 
příznaků pohlavního zneužívání dětí jak
v prostředí internetu, tak mimo něj;
veřejnost by měla být informována
a podporována, aby pomáhala chránit 
děti;
b) zajišťování vhodných školicích 
programů pro rodiče, které by jim 
pomáhaly v každodenních kontaktech
a komunikaci s dětmi i při jejich výchově 
– a byly by rovněž nápomocny při 
prevenci případů zneužívání dětí a jejich 
identifikaci a vymýcení –, aby mohli 
poskytnout jakoukoli formu pomoci;
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c) programy zaměřené na zvyšování 
informovanosti pro školy a mimoškolní 
činnosti, díky nimž se děti naučí rozpoznat 
vysoce nebezpečné situace a vyvarovat se 
jich;
d) zavedení předmětu sexuální výchova ve 
školách ve všech členských státech, aby se 
děti mohly od raného věku seznamovat
s různorodými a snadno srozumitelnými 
informacemi o sexuálních otázkách
a otázkách lidské reprodukce, což jim 
umožní vnímat bez problémů sebe sama, 
své tělo a svou sexualitu;
e) opatření na zajištění toho, aby 
internetové sociální sítě obsahovaly 
aplikaci sloužící jako „nouzové tlačítko“, 
které by dětem umožnilo upozornit 
příslušné orgány na nevhodné sexuální 
chování, protože počet případů získávání 
důvěry dětí k sexuálním účelům 
(grooming) prostřednictvím diskusních 
fór (chatů) a sociálních sítí na internetu 
narůstá; je třeba zavést jasné a ucelené 
následné postupy, podle nichž bude jasně 
stanoveno, kdo obdrží zprávu, jak bude 
zpracována a jaká pomoc a podpora bude 
dítěti poskytnuta;
f) poskytování dostatečného množství 
informací v rozhlasových a televizních 
programech o nebezpečích, která číhají 
na děti při nekontrolovaném používání 
internetu, a o způsobech jejich ochrany 
před přístupem na nebezpečné internetové 
stránky;
g) důkladné prověření trestního rejstříku
u všech typů zaměstnání, jejichž náplní je 
práce s dětmi a osobami mladšími 18 let, 
ať jde o dobrovolníky či placené 
zaměstnance;
h) opatření na posouzení možnosti zavést 
systém „výstrahy“, který by umožňoval 
předávání informací/údajů
o nejnebezpečnějších pachatelích sexuální 
trestné činnosti na dětech mezi členskými 
státy, pokud pachatel cestuje v EU; tyto 
informace/údaje podléhají veškerým 
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současným vnitrostátním předpisům
i předpisům EU o ochraně údajů.

Or.el

Pozměňovací návrh 102
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by měly být podněcovány
k tomu, aby využívaly aktiva zabavená 
pachatelům trestné činnosti k financování 
dodatečných terapeutických
a integračních služeb pro oběti dětské 
pornografie.

Or.en

Pozměňovací návrh 103
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby se rodina 
pachatele nedostala do izolace a nebyla 
stigmatizována.

Or.en

Pozměňovací návrh 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčena práva obhajoby, 
členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při vyšetřování
trestných činů uvedených v článcích 3 až 7:

3. Aniž jsou dotčena práva obhajoby, 
členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při soudních řízeních 
týkajících se trestných činů uvedených
v článcích 3 až 7:

Or.en

Odůvodnění

Uvedené znění vychází z čl. 14 odst. 3 návrhu směrnice o předcházení obchodování s lidmi, 
boji proti němu a o ochraně obětí, kterou předložila Komise.

Pozměňovací návrh 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – bod 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslechy dětských obětí v případě 
potřeby proběhly v prostorách k tomuto 
účelu určených nebo upravených;

b) výslechy dětských obětí v případě 
potřeby proběhly v prostorách k tomuto 
účelu určených nebo upravených, a kde se 
dítě cítí bezpečně;

Or.en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit úroveň ochrany dítěte.

Pozměňovací návrh 106
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 19 – bod 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslechy dětských obětí v případě 
potřeby proběhly v prostorách k tomuto 

b) výslechy dětských obětí proběhly
v prostorách k tomuto účelu určených nebo 
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účelu určených nebo upravených; upravených;

Or.en

Pozměňovací návrh 107
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud je to možné a v případě potřeby
vedly všechny výslechy určité dětské oběti 
tytéž osoby;

d) vedly všechny výslechy určité dětské 
oběti tytéž osoby;

Or.en

Pozměňovací návrh 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dětská oběť mohla být doprovázena 
svým právním zástupcem, nebo případně 
dospělou osobou podle svého výběru, 
pokud nebylo v souvislosti s touto osobou 
přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném 
smyslu.

f) dětská oběť měla být doprovázena svým 
určeným opatrovníkem, právním 
zástupcem, nebo případně dospělou osobou 
podle svého výběru, pokud nebylo
v souvislosti s touto osobou přijato 
odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu.

Or.en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit úroveň ochrany dítěte.

Pozměňovací návrh 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při trestním řízení 
souvisejícím s jakýmkoli trestným činem 
uvedeným v článcích 3 až 7 mohlo být 
nařízeno, že:

5. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby při trestním řízení 
souvisejícím s jakýmkoli trestným činem 
uvedeným v článcích 3 až 7 muselo být 
nařízeno, že:

Or.en

Pozměňovací návrh 110
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily dostupnost účinných 
intervenčních programů nebo opatření
s cílem předejít riziku opakování trestných 
činů sexuální povahy namířených proti 
dětem či toto riziko minimalizovat. Tyto 
programy nebo opatření jsou dostupné po 
celou dobu trestního řízení, ve věznici
i mimo ni, v souladu s podmínkami 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily dostupnost účinných 
intervenčních programů nebo opatření
s cílem předejít riziku opakování trestných 
činů sexuální povahy namířených proti 
dětem či toto riziko minimalizovat, např. 
opatření zaměřená na rehabilitaci
a reintegraci pachatele. Tyto programy 
nebo opatření jsou dostupné po celou dobu 
trestního řízení, ve věznici i mimo ni,
v souladu s podmínkami stanovenými ve 
vnitrostátních právních předpisech.

Or.en

Pozměňovací návrh 111
Gesine Meissner

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily dostupnost účinných 
intervenčních programů nebo opatření
s cílem předejít riziku opakování trestných 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily dostupnost účinných 
akreditovaných léčebných programů pro 
pachatele sexuálních trestných činů nebo 
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činů sexuální povahy namířených proti 
dětem či toto riziko minimalizovat. Tyto 
programy nebo opatření jsou dostupné po 
celou dobu trestního řízení, ve věznici
i mimo ni, v souladu s podmínkami 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech.

zavedení opatření s cílem předejít riziku 
opakování trestných činů sexuální povahy 
namířených proti dětem či toto riziko 
minimalizovat. Tyto akreditované léčebné
programy pro pachatele sexuálních 
trestných činů nebo opatření jsou dostupné 
po celou dobu trestního řízení, ve věznici
i mimo ni, v souladu s podmínkami 
stanovenými ve vnitrostátních právních 
předpisech. Členské státy mohou nabízet 
konzultační a poradní programy na 
pomoc nejbližší rodině pachatele či 
pachatelky trestného činu.

Or.de

Odůvodnění

I ženy jsou pachatelkami nebo spolupachatelkami trestných činů v oblasti dětské pornografie
a rozšiřování takového materiálu na internetu.

Pozměňovací návrh 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto intervenční programy nebo opatření 
se upraví tak, aby odpovídaly zvláštním 
vývojovým potřebám dětí, které se 
dopustily sexuálně motivovaného trestného 
činu, včetně dětí, které ještě nedosáhly 
věku trestní odpovědnosti.

Tyto intervenční programy nebo opatření 
se upraví tak, aby odpovídaly zvláštním 
vývojovým potřebám dětí, které se 
dopustily sexuálně motivovaného trestného 
činu vůči jiným dětem, včetně dětí, které 
ještě nedosáhly věku trestní odpovědnosti.
Členské státy by měly zajistit, aby těmto 
dětem bylo nabídnuto vhodné řešení, které 
zahrnuje posouzení jejich individuálních 
potřeb a odpovídající léčení s cílem 
napravit jejich delikventní chování.

Or.en
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Pozměňovací návrh 113
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 21 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou pornografii

Odstranění internetových stránek 
obsahujících dětskou pornografii

Or.en

Pozměňovací návrh 114
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 21 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zablokování přístupu k internetovým 
stránkám obsahujícím dětskou 
pornografii

Odstranění internetových stránek 
obsahujících materiály týkající se 
pohlavního zneužívání dětí

Or.en

Pozměňovací návrh 115
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby dosáhly zablokování 
přístupu uživatelů internetu na svém 
území k internetovým stránkám 
obsahujícím nebo šířícím dětskou 
pornografii. Zablokování přístupu je 
podmíněno přiměřenými zárukami, 
zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni
o důvodech zablokování a aby 

vypouští se
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poskytovatelé obsahu byli pokud možno 
informováni o možnosti toto zablokování 
přístupu napadnout.

Or.en

Pozměňovací návrh 116
Antigoni Papadopoulou

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území
k internetovým stránkám obsahujícím 
nebo šířícím dětskou pornografii.
Zablokování přístupu je podmíněno 
přiměřenými zárukami, zejména 
zajištěním toho, aby se zablokování 
omezilo pouze na to, co je nezbytné, aby 
byli uživatelé informováni o důvodech 
zablokování a aby poskytovatelé obsahu 
byli pokud možno informováni o možnosti 
toto zablokování přístupu napadnout.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby u zdroje zrušily internetové 
stránky obsahující nebo šířící dětskou 
pornografii a zajistily rychlé odstranění 
materiálu s urážlivým obsahem.

Or.en

Pozměňovací návrh 117
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území
k internetovým stránkám obsahujícím 
nebo šířícím dětskou pornografii. 
Zablokování přístupu je podmíněno 
přiměřenými zárukami, zejména zajištěním 
toho, aby se zablokování omezilo pouze na 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby dosáhly rychlého odstranění 
materiálů týkajících se zneužívání dětí, jež 
jsou uchovávány nebo šířeny 
internetovými službami, a to odstranění
u zdroje. Odstranění u zdroje je 
podmíněno jednoznačnými právními
a soudními zárukami, zejména zajištěním 
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to, co je nezbytné, aby byli uživatelé 
informováni o důvodech zablokování
a aby poskytovatelé obsahu byli pokud 
možno informováni o možnosti toto 
zablokování přístupu napadnout.

toho, aby byly zachovány důkazní 
materiály pro vyšetřování trestných činů. 
Mimoto Komise a členské státy přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zavedení 
postupů umožňujících rychlé informování 
poskytovatelů a odstranění takového 
obsahu, je-li uložen na serveru v třetích 
zemích.

Or.en

Pozměňovací návrh 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území
k internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii. Zablokování 
přístupu je podmíněno přiměřenými 
zárukami, zejména zajištěním toho, aby se 
zablokování omezilo pouze na to, co je 
nezbytné, aby byli uživatelé informováni
o důvodech zablokování a aby 
poskytovatelé obsahu byli pokud možno 
informováni o možnosti toto zablokování 
přístupu napadnout.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k tomu, aby dosáhly zablokování přístupu 
uživatelů internetu na svém území
k internetovým stránkám obsahujícím nebo 
šířícím dětskou pornografii, není-li možné 
dosáhnout jejich okamžitého odstranění. 
Zablokování přístupu je podmíněno 
přiměřenými zárukami, zejména zajištěním 
toho, aby se zablokování omezilo pouze na 
to, co je nezbytné, aby byli uživatelé 
informováni o důvodech zablokování a aby 
poskytovatelé obsahu byli pokud možno 
informováni o možnosti toto zablokování 
přístupu napadnout.

Or.es

Pozměňovací návrh 119
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 
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května 2001 o harmonizaci určitých 
aspektů autorského práva a práv s ním 
souvisejících v informační společnosti1, 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004
o dodržování práv duševního vlastnictví2

a usnesením Soudního dvora Evropských 
společenství ze dne 19. února 2009 ve věci 
C-557/07, LSG-Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 
Telecommunication GmbH3, přijmou 
členské státy nezbytná opatření s cílem 
posílit odpovědnost poskytovatelů přístupu
k internetu tak, aby tito poskytovatelé měli 
za úkol bránit v přístupu na internetové 
stránky obsahující dětskou pornografii,
o nichž se dozvědí.
___________
1 Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
2 Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 Úř. věst. C 113, 16.5.2009, s. 14.

Or.fr

Pozměňovací návrh 120
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je nutno přiznat, že existuje mnoho 
přístupových míst pro sledování 
internetových stránek obsahujících 
dětskou pornografii a že se pachatelé stále 
přizpůsobují vývoji technického pokroku
a jeho aplikacím.

Or.en
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Pozměňovací návrh 121
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Vlastníci domény by měli nést větší 
odpovědnost za obsah, který je registrován 
na jejich internetových stránkách.

Or.en

Pozměňovací návrh 122
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec,
přijmou členské státy opatření nezbytná
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

Or.en

Pozměňovací návrh 123
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii.

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící 
dětskou pornografii. Členské státy přijmou 
účinná opatření k prošetření 
internetových stránek s nedovoleným 
obsahem v rámci přeshraniční 
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spolupráce.

Or.en

Pozměňovací návrh 124
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy opatření nezbytná
k zajištění toho, aby byly odstraněny 
internetové stránky obsahující nebo šířící
dětskou pornografii.

2. Aniž by byl dotčen první odstavec, 
přijmou členské státy vhodná opatření
k vynucení práva, aby mohly členským 
státům neprodleně oznámit existenci 
materiálů týkajících se pohlavního 
zneužívání dětí a dosáhnout jejich 
odstranění.

Or.en

Pozměňovací návrh 125
Chrysoula Paliadeli

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Určení internetových stránek se 
závadným obsahem podle této směrnice
a vhodné postupy k rušení a blokování 
těchto stránek musí plně zohledňovat 
základní práva uživatelů internetu a musí 
vycházet z transparentních postupů a být 
pod soudní kontrolou a soudním dozorem.

Or.en

Pozměňovací návrh 126
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je důležité připustit, že došlo ke 
značnému snížení počtu aktivních 
komerčních stránek s dětskou pornografií
a že organizátoři komerčních stránek
s dětskou pornografií taková vyobrazení 
hlavně distribuují, nikoli produkují. 
Vyobrazení na komerčních stránkách jsou 
většinou staršího data a často jde pouze
o přepracované staré materiály.

Or.en

Pozměňovací návrh 127
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Evropská finanční koalice by měla 
rozšířit svou působnost tak, aby pod ni 
spadaly veškeré internetové stránky
s dětskou pornografií, nikoli pouze 
komerční stránky s dětskou pornografií.

Or.en

Pozměňovací návrh 128
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu výroční zprávu o krocích, 
které učinily členské státy s cílem 
odstranit materiály týkající se pohlavního 
zneužívání dětí z internetových služeb.

Or.en
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