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Módosítás 40
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 41
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 42
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or.en

Módosítás 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Rá kell mutatni ugyanakkor, hogy a 
kulturális és jogi hagyományokban 
meglévő különbségek nem használhatók 
fel a gyermekek szexuális zaklatása és a 
gyermekpornográfia elkendőzésére.

Or.es

Módosítás 44
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, meg kell 
könnyíteni a bűncselekmények 
kivizsgálását, a büntetőeljárás során a 
vádemelést, valamint az elkövetők 
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büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

azonosítását; nem szabad lehetővé tenni 
továbbá, hogy a virtuális térben 
tevékenykedő elkövetők névtelensége 
akadályozza a nyomozást, és meggátolja 
az elkövető azonnali felkutatását. A 
tagállamoknak ezért lépéseket kell 
tenniük annak biztosítására, hogy a 
virtuális tér használói a nyilvánosság előtt 
megőrizhessék névtelenségüket, ám 
haladéktalanul azonosíthatók legyenek 
abban az esetben, ha bűncselekményt 
követnek el, különösen a gooming 
szempontjából legkockázatosabb 
internetes felületeken, például közösségi 
portálokon, fórumokon, társasági 
honlapokon és blogokon. Az ezen 
irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

Or.it

Módosítás 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 

(8) Annak figyelembevétele érdekében, 
hogy a kiskorú sértettek nehezen tesznek 
feljelentést a zaklatás miatt, az elkövetők 
pedig megőrzik névtelenségüket a virtuális 
térben, meg kell könnyíteni a 
bűncselekmények kivizsgálását és a 
büntetőeljárás során a vádemelést. Az ezen 
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irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást.

irányelvben említett bűncselekmények 
esetén folytatott sikeres nyomozás és 
bűnvádi eljárás érdekében hatékony 
nyomozati eszközöket kell az ilyen 
bűncselekmények kinyomozásáért és a 
vádhatósági eljárásáért felelős személyek 
rendelkezésére bocsátani. Az említett 
eszközök felölelhetik a fedett nyomozást, a 
kommunikációs eszközök lehallgatását, a 
leplezett megfigyelést, beleértve az 
elektronikus megfigyelést is, a 
bankszámlák ellenőrzését vagy egyéb 
pénzügyi nyomozást. Ezeket a 
nyomozásokat az érintett tagállam 
illetékes igazságügyi hatóságának kell 
engedélyeznie és felügyelnie.

Or.es

Módosítás 46
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 47
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Módosítani kell a joghatósági 
szabályokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a gyermekek szexuális zaklatása és 
kizsákmányolása esetén akkor is eljárás alá 
vonhatók legyenek az Európai Unióból 
származó elkövetők, ha a 
bűncselekményeket az Európai Unión 
kívül, különösen az úgynevezett 
szexturizmus során követik el.

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

Or.en

Módosítás 48
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamoknak elő kell segíteniük a 
nyílt kommunikációt és párbeszédet, 
továbbá együtt kell működniük az EU-n 
kívüli országokkal annak érdekében, hogy 
a hatályos nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően üldözzék a szexturizmus és a 
gyermekpornográfia végett az EU-n 
kívülre utazó uniós polgárok által 
elkövetett bűncselekményeket.
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Or.fr

Módosítás 49
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamoknak elő kell segíteniük 
az Unión kívüli államokkal folytatott nyílt 
párbeszédet és kommunikációt, valamint 
együtt kell működniük annak biztosítása 
érdekében, hogy a szexturizmus céljából 
az Unió határain kívülre utazó 
bűnelkövetőkkel szemben lehetőség 
szerint ugyanúgy járjanak el, ahogyan a 
származási államukban eljárnak a 
gyermekeket zaklatókkal szemben.

Or.it

Módosítás 50
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Figyelembe véve a szükségleteiket, 
gyermekvédelmi intézkedéseket kell 
elfogadni a gyermekek elsődleges 
érdekében. A kiskorú sértetteknek könnyen 
hozzá kell jutniuk a jogi 
segítségnyújtáshoz, beleértve a 
térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor.
Emellett a kiskorú sértetteknek védelmet 
kell kapniuk – például a tagállami 
bevándorlási vagy üzletszerű kéjelgésre 
vonatkozó jogszabályok alapján kiszabható 
– szankcióktól, amennyiben az illetékes 

(10) Figyelembe véve a szükségleteiket, 
gyermekvédelmi intézkedéseket kell 
elfogadni a gyermekek elsődleges 
érdekében. A kiskorú sértetteknek könnyen 
hozzá kell jutniuk a jogi 
segítségnyújtáshoz, beleértve a 
térítésmenetes jogi tanácsadást és jogi 
képviseletet, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését, amennyiben 
a zaklatásra a családon belül kerül sor.
Emellett a kiskorú sértetteknek védelmet 
kell kapniuk – például a tagállami 
bevándorlási vagy üzletszerű kéjelgésre 
vonatkozó jogszabályok alapján kiszabható 
– szankcióktól, amennyiben az illetékes 
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hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre.
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek.

hatóságok figyelmét felhívják az ügyükre.
Továbbá a büntetőeljárásban való részvétel 
– a kihallgatás vagy az elkövetővel történő 
szembesítés – nem okozhat további traumát 
a kiskorú sértetteknek. A kiskorú sértettek 
azonosításával kapcsolatos valamennyi 
információ titkossága az ilyen gyermekek 
védelmének központi eleme.

Or.en

Módosítás 51
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 52
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A bűnismétlés megelőzése, illetve 
minimálisra korlátozása érdekében fel kell 

(11) A bűnismétlés megelőzése, illetve 
minimálisra korlátozása érdekében fel kell 
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mérni az elkövetők által jelentett veszélyt 
és a gyermekek elleni szexuális 
bűncselekmények esetleges ismételt 
elkövetésének kockázatát, továbbá 
önkéntes alapon hozzáférést kell biztosítani 
számukra a hatékony bűnmegelőzési 
programokhoz és intézkedésekhez.

mérni az elkövetők által jelentett veszélyt 
és a gyermekek elleni szexuális 
bűncselekmények esetleges ismételt 
elkövetésének kockázatát, továbbá 
önkéntes alapon hozzáférést kell biztosítani 
számukra a hatékony bűnmegelőzési 
programokhoz és – akár 
visszafordíthatatlan jellegű –
intézkedésekhez.

Or.it

Módosítás 53
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Amennyiben az elkövetők által 
jelentett veszély és a gyermekek elleni 
szexuális bűncselekmények esetleges 
ismételt elkövetésének kockázata 
indokolttá teszi, az elítélt elkövetőket adott 
esetben átmenetileg vagy tartósan el kell 
tiltani a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységek 
gyakorlásától. Az ilyen tilalmak EU-n 
belüli érvényesítését meg kell könnyíteni.
A tagállamok a munkaviszony 
megkezdése előtti ellenőrzést hajtanak 
végre abban az esetben, ha az adott 
munka gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással jár.

Or.en

Módosítás 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.es

Módosítás 55
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 56
Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan 

(13) A gyermekpornográfia szexuális 
zaklatást ábrázoló képekből áll. A 
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különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében.
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a

gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy megnehezítik 
ilyen képek feltöltését a nyilvánosan 
hozzáférhető világhálóra. Ezért 
intézkedésre van szükség a tartalomnak a 
forrásnál való eltávolítása, valamint a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
képek terjesztésében vagy letöltésében 
bűnös személyek kézre kerítése érdekében.
Helyénvaló az EU-nak az a törekvése, 
hogy a harmadik országokkal és 
nemzetközi szervezetekkel folytatott 
megerősített együttműködés révén 
elősegítse, hogy a harmadik országok 
hatékonyan eltávolítsák a területükön 
található, gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Amennyiben az eredeti 
pornográf anyag nem az EU-n belül 
található, az ilyen erőfeszítések ellenére 
nehéznek bizonyul a gyermekpornográf 
tartalom forrásnál történő eltávolítása, 
mivel a letiltott weblapok túlnyomó 
többsége olyan szerverek révén érhetők el, 
amelyek a gyermek jogairól szóló ENSZ-
egyezményt vagy a gyermek jogairól szóló 
egyezménynek a gyermekek eladásáról, a 
gyermekprostitúcióról és 
gyermekpornográfiáról szóló fakultatív 
jegyzőkönyvét aláíró országokban (főként 
az USA-ban és az EU-ban) találhatók.
Megfelelő mechanizmusokat kell 
bevezetni az államok, az igazságügyi és 
rendőri hatóságok, valamint a 
gyermekpornográfia bejelentésére 
szolgáló pontok közötti nemzetközi
együttműködés erősítésére annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
gyermekpornográfiát tartalmazó
honlapokat biztonságosan és gyorsan el 
lehessen távolítani. Valamennyi ilyen 
fejlesztés során figyelembe kell venni a 
végfelhasználók érdekeit, be kell tartani a 
hatályos jogi és bírósági eljárásokat, 
továbbá az emberi jogok európai 
egyezményével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban kell 
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lehető legteljesebb körűek legyenek
gyermekpornográfiát tartalmazó
weboldalakra vonatozó tagállami listák.
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

eljárni. A biztonságosabb internet 
programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or.en

Módosítás 57
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakat. Mindazonáltal, az 
ilyen erőfeszítések ellenére nehéznek 
bizonyul a gyermekpornográf tartalom 
forrásnál történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy 
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 
internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák.
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot kell 
létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

Or.en
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Módosítás 58
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szexuális zaklatást ábrázoló 
képekből álló gyermekpornográfia olyan
különleges típusú tartalom, amely nem 
tekinthető véleménynyilvánításnak. A 
gyermekpornográfia elleni küzdelem 
érdekében korlátozni kell a gyermekek 
szexuális zaklatását tartalmazó anyagok 
forgalmát annak révén, hogy 
megnehezítik ilyen képek feltöltését a 
nyilvánosan hozzáférhető világhálóra. 
Ezért intézkedésre van szükség a 
tartalomnak a forrásnál való eltávolítása,
valamint a gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló képek terjesztésében vagy 
letöltésében bűnös személyek kézre 
kerítése érdekében. Helyénvaló az EU-nak 
az a törekvése, hogy a harmadik 
országokkal és nemzetközi szervezetekkel 
folytatott megerősített együttműködés 
révén elősegítse, hogy a harmadik 
országok hatékonyan eltávolítsák a 
területükön található, 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakat. Mindazonáltal, az ilyen 
erőfeszítések ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az azonosított 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakhoz. E célból –
adott esetben – különféle mechanizmusok 
alkalmazhatók, így olyanok, amelyek 
megkönnyítik az illetékes rendőri vagy
igazságügyi hatóságok számára az említett 
letiltás elrendelését, vagy pedig olyanok, 
amelyek támogatják és ösztönzik az 

(13) A tizennyolc éven aluliak 
részvételével folytatott szexuális
cselekmények ábrázolása olyan típusú 
tartalom, amelynek elkészítése, birtoklása, 
terjesztése, sokszorosítása, eladása vagy 
megvásárlása nem tartozik a védelmet 
élvező alapvető jogok közé. A törvény által 
előírt eljárásoknak megfelelően fel kell 
lépni az ilyen tartalmak eltávolítása és az 
ilyen tartalmak készítésében, 
terjesztésében vagy letöltésében bűnös 
személyek kézre kerítése érdekében.
Mindazonáltal, az ilyen erőfeszítések 
ellenére nehéznek bizonyul a 
gyermekpornográf tartalom forrásnál 
történő eltávolítása – különösen 
amennyiben az eredeti pornográf anyag 
nem az EU-n belül található –, ezért 
mechanizmusokat kell kidolgozni annak 
érdekében, hogy letiltsák a hozzáférést az 
Unió területéről az olyan internetes 
oldalakhoz, amelyekről bebizonyosodott, 
hogy gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló anyagokat tartalmaznak vagy 
terjesztenek. Az EU-nak ugyanakkor 
minden lehetséges módon, és elsősorban a 
két- vagy többoldalú megállapodások 
keretében megvalósuló fokozott 
együttműködés révén arra kell törekednie, 
hogy a harmadik országok hatóságai 
ténylegesen és gyorsan gondoskodjanak a 
területükön tárolt vagy területükről az 
internet segítségével terjesztett, gyermekek 
szexuális zaklatását ábrázoló anyagok 
eltávolításáról. A Bizottság 
„biztonságosabb internet” programja által 
finanszírozott INHOPE-nak (Internetes 
Forródrót-szolgáltatók Nemzetközi 
Szövetsége) szélesebb körben kell 
tevékenykednie és fokoznia kell az 
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internetszolgáltatókat, hogy önkéntességi 
alapon dolgozzanak ki magatartási 
kódexeket és iránymutatásokat az ilyen 
internetes oldalakhoz történő hozzáférés 
letiltására. A gyermekek zaklatását 
ábrázoló tartalom eltávolítása és letiltása 
céljából egyaránt a hatóságok közötti 
együttműködés megvalósítására, illetve 
erősítésére van szükség, kiváltképpen a
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében, és azért hogy a 
lehető legteljesebb körűek legyenek 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
weboldalakra vonatozó tagállami listák.
Valamennyi ilyen fejlesztés során 
figyelembe kell venni a végfelhasználók 
érdekeit, be kell tartani a hatályos jogi és 
bírósági eljárásokat, továbbá az emberi 
jogok európai egyezményével és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban kell eljárni. A biztonságosabb 
internet programnak forródróthálózatot 
kell létrehoznia, amelynek célja az 
információgyűjtés, továbbá az illegális 
online tartalmak főbb típusaira vonatkozó 
jelentések előállítása és cseréje.

illegális online tartalmakra vonatkozó 
jelentések cseréjét, ily módon is elősegítve 
az eltávolítást és a nyomozást. A 
munkafeladatok megkettőződésének 
elkerülése érdekében az illetékes 
hatóságok közötti együttműködés 
erősítésére van szükség, a meglévő 
források növelésével biztosítva az 
internetszolgáltatók gyors értesítését, a 
törvény által előírt eljárásnak 
megfelelően. Valamennyi ilyen fejlesztés 
során figyelembe kell venni a 
végfelhasználók érdekeit, be kell tartani a 
hatályos jogi és bírósági eljárásokat, 
továbbá az emberi jogok európai 
egyezményével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával összhangban kell 
eljárni.

Or.en

Módosítás 59
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2) –(5) bekezdésben 
említett szándékos magatartások
büntetendők legyenek az alábbiak szerint:

(1) A szubszidiaritás elvének megfelelően 
a tagállamok szabadon határozhatják meg 
az általuk alkalmazott büntetőjogi 
szankciókat. A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a (2)–(5) bekezdésben 
említett szándékos magatartások súlyos 
büntetést vonjanak maguk után, 
figyelembe véve az elkövetett 
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bűncselekmények súlyosságát.

Or.fr

Módosítás 60
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 61
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en
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Módosítás 62
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 63
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it
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Módosítás 64
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont – ii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 65
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont – ii pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii) a gyermek különösen veszélyeztetett 
helyzetével, különösen szellemi vagy testi 
fogyatékosságával, szegénységével és 
társadalmi kirekesztettségével, vagy 
eltartotti helyzetével élnek vissza, a 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább nyolc évig terjedjen; vagy

Or.en

Módosítás 66
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont – iii pont 



PE450.622v01-00 20/51 AM\833654HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 67
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 68
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt kiszabható 
szabadságvesztés felső határa legalább két 
évig terjedjen, valamint vonja magával a 
gyermekekkel való kapcsolat bármely 
formájával járó foglalkozások 
gyakorlásától való eltiltást.
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Módosítás 69
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 70
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 71
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 72
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 73
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges körülmények fennállása 
esetén a kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább nyolc évig terjedjen, 
főként abban az esetben, ha a gyermek 
veszélynek vagy durva erőszaknak van 
kitéve, ami súlyos sérelmet okoz neki, 
vagy amennyiben mindez rendszeresen és 
szervezett jelleggel történik.
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Módosítás 74
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 75
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 76
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 77
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 78
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Gyermekprostitúció érdekében végzett 
kerítés miatt kiszabható szabadságvesztés 
felső határa legalább nyolc évig terjedjen, 
valamint vonja magával a gyermekekkel 
való kapcsolat bármely formájával járó 
foglalkozások gyakorlásától való eltiltást.
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Módosítás 79
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 80
Nicole Kiil-Nielsen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gyermekpornográfiával kapcsolatos 
bűncselekmények

Gyermekek zaklatását ábrázoló 
anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 81
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 82
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 

(1) A bűnismétlés elkerülése érdekében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az a 
természetes személy, akit a 3–7. cikkben 
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említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan
eltiltható legyen a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától.

említett bűncselekmények valamelyikéért 
elítéltek, átmenetileg vagy tartósan el
legyen tiltva a gyermekekkel való 
rendszeres kapcsolattartással járó 
tevékenység gyakorlásától.

Or.en

Módosítás 84
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok gondoskodnak róla, 
hogy tevőleges kötelezettségként legyen 
előírva a gyermekekkel való rendszeres 
kapcsolattartással járó tevékenységet 
folytató állami és magánszervezetek 
számára, hogy aktívan ellenőrizzék új 



PE450.622v01-00 28/51 AM\833654HU.doc

HU

alkalmazottaik bűnügyi nyilvántartását, és 
hogy a gyermekek számára 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, köztük 
az iskolák, rendelkezzenek határozott és 
aktív gyermekvédelmi politikával.

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 86
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a 4. cikkben és az 5. cikk
(4)–(6) bekezdésében említett 
bűncselekmények kiskorú sértettjei ellen 
nem indítanak büntetőeljárást, illetve nem 
szabnak ki rájuk büntetést olyan 
jogellenes cselekményekben való 
részvételük miatt, amelyre annak a 
közvetlen következményeként került sor, 
hogy az említett bűncselekmények 
áldozataivá váltak.

Or.en

Indokolás

Nem szabad azt feltételezni, hogy a kiskorú sértettek beleegyezhetnek a prostitúcióba vagy a 
zaklatást ábrázoló felvételek készítésében való részvételbe. A büntetőjogi felelősség kizárólag 
az elkövetőt terheli, függetlenül az áldozat állítólagos vagy vélelmezett beleegyezésétől.
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Módosítás 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.es

Módosítás 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy hatékony nyomozati 
eszközök álljanak a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények ügyében a nyomozás és 
a büntetőeljárás lefolytatásáért felelős 
személyek, csoportok vagy szolgálatok 
rendelkezésére, lehetővé téve fedett 
nyomozás alkalmazását legalább az 
informatikai és kommunikációs 
technológia felhasználásával elkövetett 
cselekmények esetén. Ezeket az 
intézkedéseket az érintett tagállam 
illetékes igazságügyi hatóságának előzetes 
engedélyéhez kell kötni, és ezen hatóság 
felügyelete mellett kell lefolytatni.

Or.es
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Módosítás 89
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.it

Módosítás 90
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en
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Indokolás

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

Módosítás 91
Tiziano Motti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terrorizmus elleni küzdelem keretében 
megvalósuló fellépéshez hasonlóan, az 
irányelv 3–7. cikkei szerinti 
bűncselekmények elkövetői ellen nyomon 
követési és megelőzési intézkedéseket kell 
hozni. A Bizottságnak e célból meg kell 
vizsgálnia egy olyan európai 
gyorsriasztási rendszer kialakításának 
megvalósíthatóságát, amely 
összehangolná az internetes bűnözéssel 
szemben a tagállami hatóságok által 
végzett tevékenységeket, és megelőzné a 
pedofilok és a szexuális 
bűncselekményeket elkövetők bűntetteit, 
ahogyan azt az Európai Parlament 
szorgalmazta az „Európai gyorsriasztási 
rendszer létrehozásáról a pedofilok és a 
szexuális zaklatók ellen” című, 2010. 
június 23-i, abszolút többséggel elfogadott 
állásfoglalásában1.
____
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Módosítás 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

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

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 94
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.es

Módosítás 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.en

Módosítás 97
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 98
Mary Honeyball

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok az alábbiak révén 
gondoskodnak az áldozatok jogainak 
teljes tiszteletben tartásáról:
a) a kiskorú sértettek tájékoztatása 
jogaikról, a rendelkezésükre álló 
szolgáltatásokról, valamint – hacsak el 
nem zárkóznak e tájékoztatástól – a 
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panaszuk következtében meghozandó 
intézkedésekről, a vádakról, a vizsgálat 
vagy eljárás általános menetéről és az 
ezekben játszott szerepükről, valamint az 
őket érintő ügy kimeneteléről;
b) szükség esetén, de legalább abban az 
esetben, ha ez veszélyt jelenthet rájuk 
nézve, az áldozatok és családjuk 
tájékoztatása arról, hogy az eljárás alá 
vont vagy elítélt személyt ideiglenesen 
vagy véglegesen szabadlábra helyezik;
c) a kiskorú sértettek magánéletének, 
személyazonosságának és jó hírnevének 
védelme, olyan belső jogi intézkedések 
meghozatalával, amelyek révén 
megakadályozható az áldozatok 
azonosítását lehetővé tevő információk 
nyilvános terjesztése;
d) gondoskodás a kiskorú sértettek, 
családjuk és a tanúk biztonságáról, 
valamint a megfélemlítéssel, megtorlással 
és az ismételt elkövetéssel szembeni 
védelméről;
e) annak biztosítása, hogy elkerülhető 
legyen az áldozatok és az elkövetők 
találkozása a bíróságok és a bűnüldözési 
szervek épületeiben, hacsak az illetékes 
hatóságok a gyermek érdekében másként 
nem rendelkeznek, illetve ha a nyomozás 
vagy az eljárás szükségessé nem teszi e 
találkozást.

Or.en

Indokolás

Az Európa Tanács gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális visszaélés elleni 
védelméről szóló, 2007-es egyezményének 30. cikke értelmében.

Módosítás 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

(1b) A tagállamok a szexuális zaklatás és 
kizsákmányolás elleni küzdelem aktív 
szereplőiként ismerik el a kiskorú 
sértetteket, gondoskonak arról, hogy 
véleményüket meghallgassák, valamint 
biztosítják, hogy a gyermekek 
megtanulják felismerni és elkerülni 
azokat a helyzeteket, amelyekben a 
zaklatás veszélyének lehetnek kitéve.

Or.en

Indokolás

A gyermekjogi egyezmény 12. cikke értelmében, amely szerint fontos lehetővé tennie a 
gyermekek számára, hogy kifejtsék véleményüket az őket érintő kérdésekben.

Módosítás 100
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben a 3–7. cikkben említett 
bűncselekmények sértettjének bizonytalan 
az életkora, és alapos okkal feltételezhető, 
hogy az említett személy gyermek, akkor 
életkorának ellenőrzéséig vélelmezzék ezt 
annak érdekében, hogy haladéktalanul 
hozzájuthasson a 18. és 19. cikk szerinti 
segítséghez, támogatáshoz és védelemhez.

(2) A tagállamok megelőző intézkedéseket 
hoznak a gyermekek védelme érdekében. 
Ide tartoznak többek között az alábbiak:

i) figyelemfelkeltő és oktatási kampányok 
a gyermekekkel szembeni szexuális 
zaklatás jeleinek felismeréséről az 
internetes és egyéb környezetben. a 
közvélemény tájékoztatása és támogatása 
a gyermekeknek nyújtott védelem 
fokozása érdekében;
ii) felvilágosító programok az iskolákban 
és gyermekek által látogatott 
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intézményekben annak érdekében, hogy a 
gyermekek megtanulják felismerni és 
elkerülni a kockázatos helyzeteket;
iii) intézkedések annak biztosítására, hogy 
az internetes közösségi portálokon legyen 
beépített „pánikgomb” alkalmazás, 
amelynek segítségével a gyermekek 
értesíthetik az illetékes hatóságokat a 
tolakodó szexuális magatartásról, hiszen a 
„grooming” egyre gyakoribb az 
interneten, elsősorban chat-szobákban és 
közösségi portálokon; ennek érdekében 
világos és koherens nyomon követési 
eljárásokat kell bevezetni, amelyek 
tisztázzák, hogy ki kapja meg a jelentést, 
hogyan dolgozzák fel, valamint hogy 
milyen támogatást és segítséget nyújtanak 
a gyermeknek;
iv) erőteljes bűnügyi ellenőrzés minden 
olyan munkahelyen, amely gyermekekkel 
és 18 éven aluli fiatalokkal való 
kapcsolattartással jár, függetlenül attól, 
hogy a munkát önkéntesen vagy fizetett 
alkalmazottként végzik;
v) intézkedések egy „vörös riasztási” 
rendszer esetleges bevezetésének 
vizsgálatára, amely lehetővé tenné, hogy a 
tagállamok tájékoztassák egymást az EU-
ban utazó legveszélyesebb olyan 
bűnözőkről, akik gyermekek elleni 
szexuális zaklatást követtek el; Az átadott 
információra/adatokra valamennyi 
hatályos uniós és nemzeti adatvédelmi 
szabályozás vonatkozna.

Or.it

Módosítás 101
Antigoni Papadopoulou

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

(2a) A tagállamok gondoskodnak a 
gyermekek megelőző jellegű védelméről.
Ide tartoznak többek között:
a) figyelemfelkeltő és oktatási kampányok 
a gyermekekkel szembeni szexuális 
zaklatás jeleinek felismeréséről az 
internetes és egyéb környezetben; a 
közvélemény tájékoztatása és támogatása 
a gyermekeknek nyújtott védelem 
fokozása érdekében;
b) megfelelő képzési programok a szülők 
számára annak érdekében, hogy segítséget 
kapjanak a gyermekükkel folytatott 
mindennapos kommunikációban és 
gyermekük nevelésében, valamint a 
gyermekzaklatás eseteinek megelőzésében, 
megállításában és azonosításában, hogy 
képesek legyenek megadni gyermeküknek 
minden támogatást;
c) oktatási felvilágosító programok az 
iskolákban és gyermekek által látogatott 
intézményekben annak érdekében, hogy a 
gyermekek megtanulják felismerni és 
elkerülni a kockázatos helyzeteket;
d) iskolai szexuális oktatás bevezetése 
valamennyi tagállamban annak 
érdekében, hogy a gyermekek már fiatal 
korukban sokoldalú, könnyen érthető 
információhoz juthassanak a 
szexualitással és az emberi reprodukcióval 
kapcsolatos kérdésekről, és ezáltal 
kiegyensúlyozott viszonyban legyenek 
saját magukkal, testükkel és 
szexualitásukkal;
e) intézkedések annak biztosítására, hogy 
az internetes közösségi portálokon legyen 
beépített „pánikgomb” alkalmazás, 
amelynek segítségével a gyermekek 
értesíthetik az illetékes hatóságokat a 
tolakodó szexuális magatartásról, hiszen a 
„grooming” egyre gyakoribb az 
interneten, elsősorban chat-szobákban és 
közösségi portálokon. Világos és koherens 
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nyomon követési eljárásokat kell 
bevezetni, amelyek tisztázzák, hogy ki 
kapja meg a jelentést, hogyan dolgozzák 
fel, valamint hogy milyen támogatást és 
segítséget nyújtanak a gyermeknek;
f) a rádió és a televízió révén nyújtott kellő 
tájékoztatás a gyermekek felügyelet 
nélküli internethasználatának veszélyeiről 
és arról, miként védhetők meg a 
gyermekek a veszélyes honlapok 
látogatásától;
g) erőteljes bűnügyi ellenőrzés minden 
olyan jellegű munkahelyen, ahol 
gyermekekkel és 18 éven aluli fiatalokkal 
foglalkoznak, függetlenül attól, hogy a 
munkát önkéntesen vagy fizetett 
alkalmazottként végzik;
h) intézkedések egy „vörös riasztási” 
rendszer esetleges bevezetésének 
vizsgálatára, amely lehetővé tenné, hogy a 
tagállamok tájékoztassák egymást az EU-
ban utazó legveszélyesebb olyan 
bűnözőkről, akik gyermekek elleni 
szexuális zaklatást követtek el; Az átadott 
információra/adatokra valamennyi 
hatályos uniós és nemzeti adatvédelmi 
szabályozás vonatkozna.

Or.el

Módosítás 102
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 103
Antigoni Papadopoulou

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Indokolás

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

Módosítás 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont 



AM\833654HU.doc 41/51 PE450.622v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Indokolás

Ez a módosítás a kiskorú védelmének erősítését célozza.

Módosítás 106
Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 107
Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lehetőség szerint és indokolt esetben 
minden alkalommal ugyanaz a személy 
folytassa a kiskorú sértett kihallgatását;

d) a kiskorú sértett kihallgatását minden 
alkalommal ugyanazok a személyek 
végezzék;

Or.en
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Módosítás 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Indokolás

Ez a módosítás a kiskorú védelmének erősítését célozza.

Módosítás 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
alábbiak elrendelhetők legyenek a 3–7. 
cikkben említett bűncselekményekkel 
kapcsolatos büntetőeljárások során:

(5) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekkel 
kapcsolatos büntetőeljárások során el 
kelljen rendelni az alábbiakat:

Or.en

Módosítás 110
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

intézkedéseket, például az elkövetők 
rehabilitációjára és visszailleszkedésére 
irányuló intézkedéseket annak érdekében, 
hogy hatékony bűnmegelőzési programok 
és intézkedések álljanak rendelkezésre 
abból a célból, hogy minimálisra 
korlátozzák a gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális jellegű 
bűncselekmények megismétlésének 
kockázatát. E programoknak és 
intézkedéseknek bármikor elérhetőeknek 
kell lenniük a büntetőeljárás során, a 
büntetés-végrehajtási intézetben és azon 
kívül, a nemzeti jogban megállapított 
feltételeknek megfelelően.

Or.en

Módosítás 111
Gesine Meissner

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.de
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Indokolás

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

Amendment 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 113
Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekpornográfiát tartalmazó
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekpornográfiát tartalmazó
weboldalak eltávolítása

Or.en
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Módosítás 114
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyermekpornográfiát tartalmazó
weboldalakhoz való hozzáférés letiltása

A gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló anyagokat tartalmazó weboldalak 
eltávolítása

Or.en

Módosítás 115
Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or.en

Módosítás 116
Antigoni Papadopoulou

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
forrásnál töröljék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes
oldalakat, és biztosítsák a sértő tartalom 
gyors eltávolítását.

Or.en

Módosítás 117
Edit Bauer

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az interneten tárolt vagy 
terjesztett, gyermekek szexuális zaklatását 
ábrázoló anyagok forrásnál történő gyors 
eltávolításának biztosítására. A forrásnál 
történő eltávolításra világos jogi és 
igazságügyi biztosítékok mellett kell sort 
keríteni, elsősorban annak biztosítása 
céljából, hogy a bűnügyi nyomozás céljára 
megőrizzék a bizonyítékokat. A Bizottság 
és a tagállamok ezen túlmenően 
meghozzák az összes szükséges intézkedést 
annak érdekében, hogy létrejöjjenek a 
harmadik országokban tárolt ilyen 
tartalmak gyors bejelentésére és 
eltávolítására szolgáló eljárások.

Or.en
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Módosítás 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.es

Módosítás 119
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az információs társadalomban a 
szerzői és szomszédos jogok egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 
2001. május 22-i 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek1, a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről 
szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek2, valamint az Európai 
Közösség Bírósága által a C-557/07 (LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH kontra 
Tele2 Telecommunication GmbH ) 
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ügyben hozott 2009. február 19-i 
végzésnek3 megfelelően a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket az 
internetszolgáltatók 
elszámoltathatóságának fokozására 
annak elérése végett, hogy a szolgáltatók 
akadályozzák meg az általuk ismert, 
gyermekpornográfiát tartalmazó 
oldalakhoz való hozzáférést.
___________
1 HL L 167., 2001.6.22., 10.o.
2 HL L 157., 2004.4.30., 45. o.
3 HL C 113., 2009.5.16., 14. o.

Or.fr

Módosítás 120
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) El kell ismerni, hogy számos ponton 
van lehetőség a gyermekpornográfiához 
való online hozzáférésre, valamint hogy 
az elkövetők alkalmazkodnak a 
folyamatos technológiai fejlődéshez, és 
alkalmazzák ennek eredményeit.

Or.en

Módosítás 121
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Fokozni kell a doménnév-
tulajdonosok felelősségét a weboldalukon 
tárolt tartalmak vonatkozásában.
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Or.en

Módosítás 122
Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or.en

Módosítás 123
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy elérjék a gyermekpornográfiát 
tartalmazó vagy terjesztő internetes oldalak 
eltávolítását. A tagállamok hatékony 
intézkedéseket hoznak az illegális 
tartalmakat kínáló weboldalak utáni, 
határokon átnyúló együttműködés 
keretében történő nyomozás érdekében.

Or.en

Módosítás 124
Edit Bauer

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

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

(2) A fentiek sérelme nélkül, a tagállamok 
megteszik a megfelelő bűnüldözési
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
tagállamok gyors értesítést kapjanak a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
anyagok létezéséről, valamint az ilyen 
anyagok eltávolításának elérése céljából.

Or.en

Módosítás 125
Chrysoula Paliadeli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or.en

Módosítás 126
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Fontos elismerni, hogy jelentős 
mértékben csökkent az aktív, kereskedelmi 
célú, gyermekpornográfiát tartalmazó 
honlapok száma, és hogy az ilyen 
weboldalak szervezői főként terjesztik a 
képeket, de nem vesznek részt azok 
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előállításában. A kereskedelmi célú 
weboldalakon megtalálható fényképek 
általában régi, újra meg újra előkerülő 
képek.

Or.en

Módosítás 127
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ki kell bővíteni az európai pénzügyi 
koalíció hatáskörét oly módon, hogy az 
kiterjedjen valamennyi online 
gyermekpornográfiára, ne csak a 
kereskedelmi célú, gyermekpornográfiát 
tartalmazó weboldalakra.

Or.en

Módosítás 128
Edit Bauer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Bizottságnak éves 
jelentést kell az Európai Parlament elé 
terjesztenie a tagállamok által végzett 
olyan tevékenységekről, amelyek a 
gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló 
anyagok online szolgáltatásokról való 
eltávolítására irányultak.

Or.en


