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Τροπολογία 40
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Πρέπει να εφαρμόζεται προσέγγιση 
μηδενικής ανοχής από όλους τους 
ενδιαφερόμενους για την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
και της παιδικής πορνογραφίας.

Or.en

Τροπολογία 41
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Πρέπει να ερευνηθεί τόσο ο κίνδυνος 
που προέρχεται από γυναίκες που 
διαπράττουν σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών όσο και ο κίνδυνος που 
προέρχεται από άνδρες που διαπράττουν 
το αυτό αδίκημα.

Or.en

Τροπολογία 42
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί 
ότι οι διαφορές σε πολιτισμικές και 
νομικές παραδόσεις δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για να συγκαλύπτεται 
το γεγονός της σεξουαλικής 
παρενόχλησης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας.

Or.es

Τροπολογία 44
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δίωξη των δραστών και η εξακρίβωσή 
τους πρέπει να διευκολυνθούν ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν τα θύματα παιδικής 
ηλικίας ως προς την καταγγελία της 
κακοποίησης· η ανωνυμία των δραστών 
στον κυβερνοχώρο δεν πρέπει να αποτελεί 
εμπόδιο για τις έρευνες και τον άμεσο 
εντοπισμό του δράστη. Τα κράτη μέλη 
προωθούν επομένως μέτρα που 
διασφαλίζουν δημόσια την ανωνυμία και 
ταυτόχρονα τον άμεσο εντοπισμό,  σε 
περίπτωση εγκλήματος, των χρηστών του 
κυβερνοχώρου, ιδιαίτερα στους 
περισσότερο εκτεθειμένους στον κίνδυνο 
άγρας εικονικούς χώρους  όπως 
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, 
Φόρουμ, Κοινωνική Πλατφόρμα, 
Ιστολόγια κ.λπ. Για να εξασφαλιστεί η 
επιτυχής διερεύνηση και η δίωξη των 
αδικημάτων που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν στη 
διάθεση των υπευθύνων για τη διερεύνηση 
και τη δίωξη αδικημάτων αυτού του είδους 
αποτελεσματικά εργαλεία έρευνας. Στα 
εργαλεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 
κεκαλυμμένες επιχειρήσεις, 
παρακολούθηση των επικοινωνιών, 
κεκαλυμμένη παρακολούθηση 
συμπεριλαμβανόμενης και της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες.

Or.it

Τροπολογία 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
η δίωξη των δραστών πρέπει να 
διευκολυνθούν ώστε να λαμβάνεται υπόψη 

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

η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα 
παιδικής ηλικίας ως προς την καταγγελία 
της κακοποίησης καθώς και η ανωνυμία 
των δραστών στον κυβερνοχώρο. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και η 
δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα οδηγία, πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη 
διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων 
αυτού του είδους αποτελεσματικά 
εργαλεία έρευνας. Στα εργαλεία αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνονται κεκαλυμμένες 
επιχειρήσεις, παρακολούθηση των 
επικοινωνιών, κεκαλυμμένη 
παρακολούθηση συμπεριλαμβανόμενης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών 
και άλλες οικονομικής φύσεως έρευνες. Οι 
εν λόγω έρευνες πρέπει να έχουν τύχει 
εξουσιοδότησης από την αρμόδια 
δικαστική αρχή στο προκείμενο κράτος 
μέλος και να διεξάγονται υπό τον έλεγχο 
της εν λόγω αρχής.

Or.es

Τροπολογία 46
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 47
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 48
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διευκολύνουν την ανοιχτή επικοινωνία 
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και τον διάλογο και να συνεργασθούν με 
τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χώρες για την ποινική καταστολή, κατά 
τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες, τις 
εγκληματικές συμπεριφορές ατόμων 
προερχόμενων από την Ένωση τα οποία 
μετακινούνται εκτός των συνόρων της 
προς σκοπόν σεξουαλικού τουρισμού και 
παιδοπορνογραφίας.

Or.fr

Τροπολογία 49
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
προωθούν τον ανοικτό διάλογο και την 
επικοινωνία με τις τρίτες χώρες και να 
ενεργούν σε πνεύμα συνεργασίας ώστε να 
εξασφαλίζουν, όπου είναι δυνατόν, ότι 
στους δράστες εγκλημάτων που 
προέρχονται από την Ένωση και 
ταξιδεύουν εκτός των συνόρων της με 
σκοπό το σεξουαλικό τουρισμό με την 
επιστροφή τους θα επιβάλλεται 
μεταχείριση ανάλογη με αυτήν που ισχύει 
για τους δράστες κακοποίησης ανηλίκων 
στο κράτος καταγωγής τους.

Or.it

Τροπολογία 50
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων παιδικής ηλικίας πρέπει να 

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

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

Or.en

Τροπολογία 51
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 52
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της υποτροπής οι δράστες 
θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας του δράστη και των 
πιθανών κινδύνων επανάληψης 
σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος 
παιδιών, και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης επί εθελοντικής βάσης.

(11) Για την πρόληψη και την 
ελαχιστοποίηση της υποτροπής οι δράστες 
θα πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας του δράστη και των 
πιθανών κινδύνων επανάληψης 
σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος 
παιδιών, και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης, ακόμη και μη αναστρέψιμα,
επί εθελοντικής βάσης.

Or.it

Τροπολογία 53
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όπου ενδείκνυται από την 
επικινδυνότητα του δράστη και τους 
ενδεχόμενους κινδύνους επανάληψης των 
αδικημάτων, να εμποδίζεται, κατά 
περίπτωση προσωρινά ή μόνιμα, η άσκηση 

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

από τον καταδικασθέντα δραστηριοτήτων 
οι οποίες συνεπάγονται τακτικές επαφές με 
παιδιά. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διενεργούν ελέγχους πριν από την 
πρόσληψη εάν η εργασία περιλαμβάνει 
τακτικές δραστηριότητες με παιδιά.

Or.en

Τροπολογία 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.es

Τροπολογία 55
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 56
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού κακοποίησης 
παιδιών καθιστώντας δυσκολότερη την 
τηλεφόρτωση από τους δράστες τέτοιου 
είδους περιεχομένου σε ιστότοπους 
προσβάσιμους από το κοινό. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην πηγή και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διανομής ή τηλεφόρτωσης 
εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα μέσω 
αυξημένης συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να 
επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης 
σε σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 

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

το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, 
την παιδική πορνεία και την παιδική 
πορνογραφία. Πρέπει να εγκατασταθούν 
μηχανισμοί προκειμένου να ενισχυθεί η 
διεθνής συνεργασία μεταξύ κρατών, 
δικαστικών και αστυνομικών αρχών, 
καθώς και σημείων αναφοράς 
περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας 
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 
ταχεία αφαίρεση ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or.en
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Τροπολογία 57
Antigoni Papadopoulou

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική 
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού 
κακοποίησης παιδιών καθιστώντας 
δυσκολότερη την τηλεφόρτωση από τους 
δράστες τέτοιου είδους περιεχομένου σε 
ιστότοπους προσβάσιμους από το κοινό.
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία δράση 
ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην 
πηγή και να συλληφθούν εκείνοι που είναι 
ένοχοι παραγωγής, διανομής ή 
τηλεφόρτωσης εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει 
να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής 
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό.
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει κατά 
περίπτωση χρήση διαφόρων μηχανισμών, 
μεταξύ των οποίων διευκόλυνση των 
αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 

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

αρμόδιων δικαστικών ή αστυνομικών 
αρχών να διατάσσουν τη σχετική φραγή ή 
παροχή στήριξης και ενθάρρυνσης στους 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
εθελοντική βάση να εκπονούν κώδικες 
δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές 
για την φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες 
σελίδες του Διαδικτύου. Με σκοπό την 
αφαίρεση του υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών αλλά και τη φραγή 
της πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να 
καθιερωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των δημοσίων αρχών, ειδικότερα 
προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν 
πληρέστεροι οι εθνικοί κατάλογοι 
ιστότοπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό καθώς επίσης 
και να αποφεύγεται η διασπάθιση 
προσπαθειών. Όλες αυτές οι εξελίξεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Or.en

Τροπολογία 58
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παιδική πορνογραφία, η οποία 
συνίσταται σε εικόνες σεξουαλικής 

(13) Η απεικόνιση σεξουαλικών πράξεων 
με πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών
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κακοποίησης παιδιών, αποτελεί ειδική
μορφή περιεχομένου που δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως έκφραση άποψης. Για την 
καταπολέμησή της είναι αναγκαίο να 
μειωθεί η κυκλοφορία υλικού 
κακοποίησης παιδιών καθιστώντας 
δυσκολότερη την τηλεφόρτωση από τους 
δράστες τέτοιου είδους περιεχομένου σε 
ιστότοπους προσβάσιμους από το κοινό.
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία δράση 
ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο στην 
πηγή και να συλληφθούν εκείνοι που είναι 
ένοχοι παραγωγής, διανομής ή 
τηλεφόρτωσης εικόνων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Η ΕΕ, ειδικότερα 
μέσω αυξημένης συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, θα 
πρέπει να επιδιώξει τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής κατάργησης, εκ μέρους 
των αρχών τρίτων χωρών, ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους. Εντούτοις, επειδή, παρά τις 
προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση στην πηγή 
του περιεχομένου παιδοπορνογραφικής
φύσης αποδεικνύεται δυσχερής στις 
περιπτώσεις που το αρχικό υλικό δεν 
εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μηχανισμοί φραγής της 
πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε 
σελίδες του Διαδικτύου που έχουν 
χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες παιδοπορνογραφικό υλικό.
Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει 
κατά περίπτωση χρήση διαφόρων 
μηχανισμών, μεταξύ των οποίων 
διευκόλυνση των αρμόδιων δικαστικών ή 
αστυνομικών αρχών να διατάσσουν τη 
σχετική φραγή ή παροχή στήριξης και 
ενθάρρυνσης στους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών σε εθελοντική 
βάση να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας 
και κατευθυντήριες γραμμές για την 
φραγή της πρόσβασης σε τέτοιες σελίδες 
του Διαδικτύου. Με σκοπό την αφαίρεση 
του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών αλλά και τη φραγή της 
πρόσβασης σε αυτό, πρέπει να καθιερωθεί 

αποτελεί μία μορφή περιεχόμενου του 
οποίου η παραγωγή, η κατοχή, η διάδοση, 
η αναπαραγωγή, η πώληση ή η αγορά δεν 
προστατεύονται με την επίκληση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για τον λόγο 
αυτό είναι αναγκαία δράση ώστε να 
αφαιρεθεί τέτοιου είδους περιεχόμενο και 
να συλληφθούν εκείνοι που είναι ένοχοι 
παραγωγής, διάδοσης ή τηλεφόρτωσής 
του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από 
το νόμο διαδικασία. Εντούτοις, επειδή, 
παρά τις προσπάθειες αυτές, η αφαίρεση 
στην πηγή του περιεχομένου 
παιδοπορνογραφικής φύσης αποδεικνύεται 
δυσχερής στις περιπτώσεις που το αρχικό 
υλικό δεν εντοπίζεται εντός της ΕΕ, θα 
πρέπει να εγκατασταθούν μηχανισμοί 
φραγής της πρόσβασης από το έδαφος της 
Ένωσης σε σελίδες του Διαδικτύου που 
έχουν χαρακτηριστεί ως περιέχουσες ή 
διαδίδουσες υλικό σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Εν τω μεταξύ, η 
ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια, ιδιαίτερα μέσω ενισχυμένης 
συνεργασίας και διμερών ή πολυμερών 
συμφωνιών, με στόχο την 
αποτελεσματική και ταχεία αφαίρεση, εκ 
μέρους των αρχών τρίτων χωρών, υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
υπάρχει στην επικράτειά τους ή 
διαδίδεται μέσω του Διαδικτύου στην 
επικράτειά τους. Η INHOPE, Διεθνής 
Ένωση Διαδικτυακών Ανοικτών 
Γραμμών Επικοινωνίας, που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της 
Επιτροπής "Ασφαλέστερο Διαδίκτυο", 
πρέπει να αυξήσει την κάλυψή της και 
την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς το 
παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο 
διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
αφαίρεσή του και τη διεξαγωγή ερευνών.
Προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη 
των εργασιών, πρέπει να καθιερωθεί και 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
δημοσίων αρχών με την αύξηση των 
υφιστάμενων πόρων για να εξασφαλιστεί 
η ταχεία ειδοποίηση των παρόχων 
υπηρεσιών Διαδικτύου, σύμφωνα με την 
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και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
δημοσίων αρχών, ειδικότερα προκειμένου 
να είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι οι 
εθνικοί κατάλογοι ιστότοπων που 
περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό 
καθώς επίσης και να αποφεύγεται η 
διασπάθιση προσπαθειών. Όλες αυτές οι 
εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δικαιώματα των τελικών χρηστών, να 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές 
και δικαστικές διαδικασίες καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα 
"Ασφαλέστερο Διαδίκτυο" προβλέπεται 
δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας, 
σκοπός των οποίων είναι η συλλογή 
πληροφοριών και η εξασφάλιση κάλυψης, 
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ως 
προς τους σημαντικότερους τύπους 
παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
Όλες αυτές οι εξελίξεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των 
τελικών χρηστών, να συμμορφώνονται με 
τις ισχύουσες νομικές και δικαστικές 
διαδικασίες καθώς και με την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or.en

Τροπολογία 59
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως τελούμενες 
πράξεις που αναφέρεται στις παραγράφους 
2 έως 5.

1. Κατά την αρχή της επικουρικότητας, 
τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν 
τις δικές τους ποινικές κυρώσεις. 
Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
τιμωρούνται αυστηρά οι εκ προθέσεως 
τελούμενες πράξεις που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 έως 5 λαμβανομένης 
υπόψη της σοβαρότητος των 
διαπραχθέντων αδικημάτων.

Or.fr
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Τροπολογία 60
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 61
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 62
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 63
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 64
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) γίνεται κατάχρηση μιας ιδιαίτερα 
ευάλωτης κατάστασης του παιδιού, κυρίως 
λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας 
ή κατάστασης εξάρτησης, τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον οκτώ έτη και αποκλεισμό 
από τα επαγγέλματα που συνεπάγονται 
οποιαδήποτε μορφή επαφής με τα παιδιά,

Or.it

Τροπολογία 65
Antigoni Papadopoulou

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο ii 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 66
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 67
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 68
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it
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Τροπολογία 69
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 70
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 71
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 72
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 73
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 74
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 75
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en
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Τροπολογία 76
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 77
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 78
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η στρατολόγηση παιδιού με σκοπό την 
παιδική πορνεία τιμωρείται με στερητική 

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

της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη
και αποκλεισμό από τα επαγγέλματα που 
συνεπάγονται οποιαδήποτε μορφή 
επαφής με τα παιδιά.

Or.it

Τροπολογία 79
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 80

Nicole Kiil-Nielsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αδικήματα παιδικής πορνογραφίας Αδικήματα που συνδέονται με υλικό 
κακοποίησης παιδιών

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "παιδική πορνογραφία" δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ο συνήθης ορισμός της έννοιας
"πορνογραφία" αναφέρεται σε πράξεις μεταξύ συναινούντων ενηλίκων. Η φράση "υλικό 
κακοποίησης παιδιών" δίνει σαφές μήνυμα: η θέαση αυτού του υλικού συνιστά αδίκημα.
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Τροπολογία 81
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 82
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 



PE450.622v01-00 28/54 AM\833654EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορεί 
να εμποδιστεί, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά 
στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

1. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κατ’επανάληψη τέλεσης αδικημάτων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι 
εμποδίζεται, προσωρινά ή μόνιμα, η 
άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες 
συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά 
στο φυσικό πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

Or.en

Τροπολογία 84
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 86
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.es

Τροπολογία 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

γίνεται χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει, πριν τεθούν σε 
εφαρμογή, να έχουν τύχει εξουσιοδότησης 
από την αρμόδια δικαστική αρχή στο 
προκείμενο κράτος μέλος και να 
διεξάγονται υπό τον έλεγχο της εν λόγω 
αρχής.

Or.es

Τροπολογία 89
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.it

Τροπολογία 90
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στις 
ερευνητικές μονάδες ή υπηρεσίες να 
επιχειρούν την ταυτοποίηση των θυμάτων 

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

των θυμάτων των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, 
ειδικότερα μέσω ανάλυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως 
φωτογραφίες και οπτικοακουστικές 
εγγραφές που μεταδίδονται ή καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών.

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 91
Tiziano Motti

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπως και στο πεδίο της καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας, είναι ευκταία μέτρα 
παρακολούθησης και πρόληψης όσον 
αφορά τους υπαίτιους εγκλημάτων που 
προβλέπονται από τα άρθρα 3 έως 7 της 
παρούσας οδηγίας. Για το σκοπό αυτό, η  
Επιτροπή διερευνά τη δυνατότητα 
δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ταχείας Προειδοποίησης 
που θα συντονίζει τις δημόσιες αρχές των 
κρατών μελών για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, 
προλαμβάνοντας πιθανές εγκληματικές 
πράξεις των παιδόφιλων και των 
δραστών σεξουαλικής παρενόχλησης, 
όπως ζητείται από την απόλυτη 
πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο ψήφισμα της 23ης 
Ιουνίου 2010 «σχετικά με τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας 
αντιμετώπισης (ΕΣΤΑ) των παιδόφιλων 
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και των δραστών σεξουαλικής 
παρενόχλησης»1.
____
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Τροπολογία 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς 
που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες 
συνεπάγονται τακτική επαφή με παιδιά 
να προβαίνουν σε συνεχή εκπαίδευση του 
προσωπικού ούτως ώστε τα μέλη του 
προσωπικού να μπορούν να 
αντιλαμβάνονται καλύτερα εάν ένα παιδί 
κακοποιείται και να γνωρίζουν σε ποιον 
πρέπει να αναφερθεί αυτή η πληροφορία.

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 94
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.es

Τροπολογία 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 97
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en
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Τροπολογία 98
Mary Honeyball

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
θύματα μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα 
δικαιώματά τους· για το σκοπό αυτό:
α) ενημερώνουν τα παιδιά θύματα 
σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις 
υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεσή 
τους καθώς και - εκτός εάν δεν επιθυμούν 
να λάβουν τέτοιες πληροφορίες - την 
πορεία που ακολούθησε η καταγγελία 
τους, τις κατηγορίες, τη γενική πρόοδο 
της ανάκρισης ή της ποινικής 
διαδικασίας, το ρόλο τους στο πλαίσιο 
αυτών, καθώς και την έκβαση των 
υποθέσεών τους·
β) εξασφαλίζουν, τουλάχιστον σε 
υποθέσεις κατά τις οποίες τα θύματα και 
οι οικογένειές τους μπορεί να 
κινδυνεύουν, ότι μπορούν να 
ενημερώνονται, εάν αυτό είναι 
απαραίτητο, σε περίπτωση που το 
πρόσωπο που διώχθηκε ή καταδικάστηκε 
πρόκειται να απολυθεί προσωρινά ή 
οριστικά·
γ) προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, την 
ταυτότητα και την εικόνα των παιδιών 
θυμάτων λαμβάνοντας μέτρα σύμφωνα 
με το εσωτερικό δίκαιο, προκειμένου να 
αποτραπεί η δημόσια διάδοση 
οιωνδήποτε πληροφοριών που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·
δ) εξασφαλίζουν την ασφάλεια των 
παιδιών θυμάτων, καθώς και των 
οικογενειών τους και των μαρτύρων 
υπεράσπισής τους, από πράξεις 
εκφοβισμού, αντιποίνων και 
επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης·
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ε) εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η επαφή 
μεταξύ των θυμάτων και των δραστών 
εντός του δικαστηρίου και των 
εγκαταστάσεων των υπηρεσιών επιβολής 
του νόμου, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές 
κρίνουν διαφορετικά προς το καλύτερο 
δυνατό συμφέρον του παιδιού ή όταν οι 
ανακρίσεις ή οι διαδικασίες απαιτούν μια 
τέτοια επαφή.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή συμφωνεί με το άρθρο 30 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του
2007 για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική 
κακοποίηση.

Τροπολογία 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα 
παιδιά θύματα ως ενεργούς παράγοντες 
στην καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης, 
εξασφαλίζουν ότι οι απόψεις τους 
ακούγονται και λαμβάνουν μέτρα για να 
βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις 
δεξιότητες της ζωής που είναι 
απαραίτητες για την αναγνώριση και 
αποφυγή καταστάσεων όπου υπάρχει 
μεγαλύτερος κίνδυνος να πέσουν θύματα 
κακοποίησης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή συμφωνεί με το άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 
οποίο τονίζει ότι είναι σημαντικό να δίδεται στο παιδί η δυνατότητα να εκφράζει τη γνώμη του 
σχετικά με θέματα που το αφορούν.
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Τροπολογία 100
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν 
η ηλικία του προσώπου που υπέστη τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 είναι αβέβαιη και υπάρχουν λόγοι 
να πιστεύεται ότι το πρόσωπο είναι 
παιδικής ηλικίας, το πρόσωπο θεωρείται 
κατά τεκμήριο παιδί και τυγχάνει άμεσης 
πρόσβασης σε συνδρομή, στήριξη και 
προστασία, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 
19, μέχρις ότου επαληθευτεί η ηλικία του.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν προληπτικά 
μέτρα προστασίας για τα παιδιά. Τα 
μέτρα περιλαμβάνουν:

i) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης για την αναγνώριση των 
ενδείξεων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών τόσο εντός όσο και εκτός του 
διαδικτύου.  πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες και στήριξη στο  κοινό 
ούτως ώστε να βοηθούνται οι άνθρωποι 
να προστατεύουν τα παιδιά·
ii) εκπαιδευτικά προγράμματα 
ευαισθητοποίησης στα σχολεία και σε 
περιβάλλοντα ομαδικής δραστηριότητας 
των παιδιών, για να μαθαίνουν τα παιδιά 
να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν 
καταστάσεις υψηλού κινδύνου·
(iii) μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι 
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης του 
διαδικτύου περιλαμβάνουν μια λειτουργία 
«κομβίου συναγερμού» ούτως ώστε τα 
παιδιά να μπορούν να προειδοποιούν τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με κάθε 
ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, 
δεδομένου ότι η τηλεματική προσέγγιση 
παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς μέσω 
ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και 
ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης 
αυξάνεται διαρκώς· προς το σκοπό αυτό, 
είναι απαραίτητο να καθοριστούν σαφείς 
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και συνεκτικές διαδικασίες  που θα 
καθορίζουν ποια υπηρεσία θα λαμβάνει 
την αναφορά, πώς θα γίνεται η 
διεκπεραίωσή της και ποια στήριξη και 
αρωγή θα παρέχονται στο παιδί·
iv) αυστηροί ποινικοί έλεγχοι για κάθε 
μορφή εργασιακής δραστηριότητας – είτε 
εθελοντικής είτε αμειβόμενης –  που 
συνεπάγεται επαφές με παιδιά και νέους 
κάτω των 18 ετών·
v) μέτρα για την εξέταση της 
δυνατότητας εφαρμογής συστήματος 
«ταχείας προειδοποίησης», με τη βοήθεια 
του οποίου τα κράτη μέλη θα 
ανταλλάσσουν πληροφορίες/δεδομένα 
σχετικά με τους πλέον επικίνδυνους 
δράστες σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών  όταν αυτοί ταξιδεύουν στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  οι 
εν λόγω πληροφορίες/δεδομένα 
υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών για την 
προστασία των δεδομένων·

Or.it

Τροπολογία 101
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν προληπτικά 
μέτρα προστασίας για τα παιδιά. Στα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:
α) εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης που συντείνουν στην 
αναγνώριση των ενδείξεων σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών τόσο εντός όσο και 
εκτός του Διαδικτύου. Πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες και στήριξη στο 
ευρύτερο κοινό ούτως ώστε να 
καθίσταται δυνατή η προστασία των 
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παιδιών·
β) παροχή κατάλληλων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων στους γονείς, ώστε να 
βοηθηθούν στην καθημερινή επαφή, 
επικοινωνία και προσέγγιση με τα παιδιά 
τους, καθώς επίσης στην πρόληψη, 
καταστολή και εντοπισμό περιστατικών 
κακοποίησης παιδιών, ώστε να είναι σε 
θέση να παράσχουν κάθε λογής βοήθεια·
γ) εκπαιδευτικά προγράμματα 
ευαισθητοποίησης στα σχολεία και σε 
κέντρα δραστηριοτήτων των παιδιών, 
ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά να 
αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν 
καταστάσεις υψηλού κινδύνου·
δ) εισαγωγή του μαθήματος της 
σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία όλων 
των κρατών μελών για να μπορούν τα 
παιδιά από μικρή ηλικία να έχουν 
πρόσβαση σε πολύπλευρη και εύκολα 
κατανοητή πληροφόρηση, όσον αφορά τα 
γενετήσια και αναπαραγωγικά θέματα 
που θα τους δίνει τη δυνατότητα να 
νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους, το 
σώμα και την σεξουαλικότητα τους·
ε) μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι 
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης του 
Διαδικτύου περιλαμβάνουν λειτουργία 
«κομβίου κινδύνου», ούτως ώστε τα 
παιδιά να μπορούν να προειδοποιούν τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με κάθε 
ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, 
δεδομένου ότι η τηλεματική προσέγγιση 
παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς μέσω 
δωματίων συζήτησης (chat rooms) και 
ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης 
αυξάνεται διαρκώς. Είναι αναγκαίο να 
καθοριστούν σαφείς και συνεκτικές 
διαδικασίες παρακολούθησης που θα 
ρυθμίζουν ποια υπηρεσία θα λαμβάνει τη 
δήλωση, τον τρόπο διεκπεραίωσής της 
και τι στήριξη και αρωγή θα παρέχεται 
στο παιδί·
στ) παροχή επαρκούς ενημέρωσης μέσω 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, για 
τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης 



AM\833654EL.doc 41/54 PE450.622v01-00

EL

του Διαδικτύου από παιδιά και τους 
τρόπους προστασίας τους από πρόσβαση 
σε επικίνδυνες ιστοσελίδες·
ζ) αυστηροί ποινικοί έλεγχοι για κάθε 
μορφή απασχόλησης – είτε εθελούσιας 
είτε αμειβόμενης – που συνεπάγεται 
συναλλαγές με παιδιά και νέους ηλικίας 
κάτω των 18·
η) μέτρα που εξετάζουν το ενδεχόμενο 
εφαρμογής συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης κατά την κοινοποίηση 
πληροφοριών/δεδομένων σχετικά με τους 
πλέον επικίνδυνους δράστες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών μεταξύ κρατών 
μελών εφόσον ο δράστης ταξιδεύει στην 
επικράτεια της ΕΕ. Οι εν λόγω 
πληροφορίες/τα εν λόγω δεδομένα 
υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ και των 
κρατών μελών για την προστασία των 
δεδομένων.

Or.el

Τροπολογία 102
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en
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Τροπολογία 103
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ηλικίας πραγματοποιούνται, εφόσον είναι 
αναγκαίο, σε χώρους σχεδιασμένους ή 
προσαρμοσμένους για τον σκοπό αυτό, και 
όπου το παιδί αισθάνεται ασφαλές,

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 106
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) οι συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας πραγματοποιούνται σε χώρους 
σχεδιασμένους ή προσαρμοσμένους για 
τον σκοπό αυτό,

Or.en

Τροπολογία 107
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα ίδια πρόσωπα, εάν αυτό είναι 
δυνατόν και κατά περίπτωση, διεξάγουν 
όλες τις συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής 
ηλικίας,

δ) τα ίδια πρόσωπα διεξάγουν όλες τις 
συνεντεύξεις με το θύμα παιδικής ηλικίας,

Or.en
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Τροπολογία 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 110
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 111
Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.en

Τροπολογία 113
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με
παιδοπορνογραφικό υλικό

Αφαίρεση ιστοτόπων που περιέχουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό
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Or.en

Τροπολογία 114
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους με 
παιδοπορνογραφικό υλικό

Αφαίρεση ιστοτόπων που περιέχουν υλικό 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Or.en

Τροπολογία 115
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 116
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να διαγραφούν στην 
πηγή σελίδες του Διαδικτύου που 
περιέχουν ή διαδίδουν παιδοπορνογραφικό 
υλικό και να εξασφαλιστεί η ταχεία 
αφαίρεση του προσβλητικού υλικού.

Or.en

Τροπολογία 117
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν την 
ταχεία αφαίρεση στην πηγή υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
έχει αποθηκευθεί ή διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών του Διαδικτύου. Η αφαίρεση 
στην πηγή γίνεται υπό τον όρο της 
ύπαρξης σαφών νομικών και δικαστικών 
εγγυήσεων, ειδικότερα για να 
εξασφαλίζεται η διατήρηση των 
αποδεικτικών στοιχείων για τις 
ανακρίσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
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δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα 
προσφυγής.

μέτρα για τη θέσπιση διαδικασιών 
ταχείας ειδοποίησης και αφαίρεσης 
τέτοιου περιεχομένου από ιστοτόπους που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες.

Or.en

Τροπολογία 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.es

Τροπολογία 119
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Σύμφωνα με την οδηγία 2001/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001 
σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων 
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πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού 
και συγγενικών δικαιωμάτων στην 
κοινωνία της πληροφορίας1 και την 
οδηγία 2004/48/EΚ σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας2, καθώς και τη διάταξη του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 19ης Φεβρουαρίου 2009 στην 
υπόθεση C-557/07, LSG-Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten3, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
ενισχύσουν την ευθύνη των παρόχων 
πρόσβασης ώστε αυτοί να απαγορεύουν 
την πρόσβαση στους ιστοτόπους 
παιδικής πορνογραφίας τους οποίους 
έχουν υπόψη τους.
___________
1 ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.
2 ΕΕ L 157 της 22.6.2001, σ. 45.
3 ΕΕ L 113 της 22.6.2001, σ. 14.

Or.fr

Τροπολογία 120
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πρέπει να αναγνωρίζεται ότι 
υπάρχουν πολυάριθμα σημεία πρόσβασης 
για τη θέαση εικόνων παιδικής 
πορνογραφίας στο Διαδίκτυο και ότι οι 
δράστες προσαρμόζονται στη συνεχή 
πρόοδο της τεχνολογίας και των 
εφαρμογών της.

Or.en
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Τροπολογία 121
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι ιδιοκτήτες διαδικτυακών τόπων 
πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 
όσον αφορά το περιεχόμενο του 
ιστοτόπου τους.

Or.en

Τροπολογία 122
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό.

Or.en

Τροπολογία 123
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να αφαιρούνται οι σελίδες του 
Διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα ώστε 
να διερευνώνται σελίδες του Διαδικτύου 
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με παράνομο περιεχόμενο στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής συνεργασίας.

Or.en

Τροπολογία 124
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα επιβολής του νόμου ώστε να 
ειδοποιούνται ταχέως τα κράτη μέλη για 
την ύπαρξη υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και να 
επιτυγχάνεται η αφαίρεση του υλικού 
αυτού.

Or.en

Τροπολογία 125
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en
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Τροπολογία 126
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι 
έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του 
αριθμού ενεργών εμπορικών ιστοσελίδων 
παιδικής πορνογραφίας και ότι οι 
κατασκευαστές εμπορικών ιστοσελίδων 
παιδικής πορνογραφίας διανέμουν κυρίως 
αλλά δεν παράγουν εικόνες. Οι εικόνες 
στις εμπορικές ιστοσελίδες έχουν γενικά 
ιστορικό χαρακτήρα και συχνά 
ανακυκλώνονται.

Or.en

Τροπολογία 127
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το πεδίο αρμοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Συνασπισμού 
πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει 
όλες τις εικόνες παιδικής πορνογραφίας 
στο Διαδίκτυο και όχι μόνον εμπορικές 
ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας.

Or.en

Τροπολογία 128
Edit Bauer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en


