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Alteração 40
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É necessário que todos os 
intervenientes na luta contra o abuso e a 
exploração sexual de crianças e a 
pornografia infantil apliquem uma 
abordagem de tolerância zero.

Or.en

Alteração 41
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 42
Antigoni Papadopoulou

Proposta de directiva
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) As formas graves de abuso e 
exploração sexual de crianças devem ser 
penalizadas de forma eficaz, proporcionada 
e dissuasora. Nelas se incluem, em 

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

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

Or.en

Alteração 43
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Ao mesmo tempo, deve salientar-se 
que as diferentes tradições culturais e 
jurídicas não podem ser utilizadas para 
encobrir o abuso sexual de crianças ou a 
pornografia infantil.

Or.es

Alteração 44
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A investigação dos crimes e a dedução 
da acusação em processo penal devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
abusos, mas também o anonimato dos 
autores dos crimes no ciberespaço. Para 
que a investigação e a acção penal relativas 
aos crimes referidos na presente directiva 

(8) A investigação dos crimes, a dedução 
da acusação em processo penal e a 
identificação do autor do crime devem ser 
facilitadas, tendo em conta não só as 
dificuldades que as crianças vítimas destes 
crimes enfrentam para denunciar os 
abusos; o anonimato dos autores dos 
crimes no ciberespaço não deve constituir 
um obstáculo às investigações e à 
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possam ser bem sucedidas, os responsáveis 
devem dispor de instrumentos de 
investigação e acção penal eficazes, que 
podem incluir investigações discretas, a 
intercepção de comunicações, a vigilância 
discreta, incluindo a vigilância electrónica, 
o controlo de contas bancárias ou outras 
investigações financeiras.

identificação imediata do autor do crime. 
Os Estados-Membros devem, em 
consequência, promover medidas que 
garantam o anonimato em público dos 
utilizadores do ciberespaço e, ao mesmo 
tempo, a sua identificação imediata em 
caso de delito, muito especialmente nos 
espaços em linha mais expostos ao risco 
de aliciamento como as redes sociais, os 
fóruns, as plataformas sociais e os 
blogues. Para que a investigação e a acção 
penal relativas aos crimes referidos na 
presente directiva possam ser bem 
sucedidas, os responsáveis devem dispor 
de instrumentos de investigação e acção 
penal eficazes. Esses instrumentos podem 
incluir investigações discretas, a 
intercepção de comunicações, a vigilância 
discreta, incluindo a vigilância electrónica, 
o controlo de contas bancárias ou outras 
investigações financeiras.

Or.it

Alteração 45
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

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

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

o controlo de contas bancárias ou outras 
investigações financeiras. As investigações 
devem estar sujeitas a autorização prévia 
pela autoridade judicial relevante no 
Estado-Membro em causa e devem ser 
levadas a cabo sob a supervisão dessa 
autoridade.

Or.es

Alteração 46
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Um sistema de alerta rápido, 
baseado na prestação regular de 
informações à polícia ou através de linhas 
directas locais sobre a presença na 
Internet de material que presumivelmente 
apresente abusos de crianças, deve 
contribuir para pôr rapidamente termo às 
actividades dos delinquentes sexuais, 
mediante a notificação imediata das 
autoridades e dos fornecedores de serviços 
Internet da existência desse material 
ilegal na sua rede, para que estes possam 
tomar rapidamente as medidas 
necessárias para impedir o acesso do 
público ao mesmo e guardar as provas 
para as investigações policiais.

Or.en

Alteração 47
Antigoni Papadopoulou

Proposta de directiva
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Alteração 48
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros devem 
fomentar uma comunicação e um diálogo 
abertos com os países terceiros a fim de 
reprimir penalmente, segundo as 
legislações nacionais em vigor, os 
comportamentos dos autores de crimes 
originários da União que viajam para o 
exterior das suas fronteiras para fins de 
turismo sexual e de pornografia infantil.

Or.fr

Alteração 49
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros devem 
fomentar um diálogo aberto e a 
comunicação com os países terceiros e 
colaborar com estes para garantir que, 
sempre que possível, os autores de crimes 
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originários da União que viajam para o 
exterior das suas fronteiras para fins de 
turismo sexual sejam, após o seu regresso, 
objecto de um tratamento equivalente ao 
reservado aos autores de crimes de abuso 
sexual de crianças no respectivo Estado 
de origem.

Or.it

Alteração 50
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en
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Alteração 51
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 52
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) Para prevenir e minimizar a 
reincidência, os autores dos crimes devem 
ser sujeitos a uma avaliação da 
perigosidade que representam e dos 
eventuais riscos de reincidência de crimes 
sexuais contra crianças e devem ter acesso, 
a título voluntário, a programas ou medidas 
de intervenção eficazes.

(11) Para prevenir e minimizar a 
reincidência, os autores dos crimes devem 
ser sujeitos a uma avaliação da 
perigosidade que representam e dos 
eventuais riscos de reincidência de crimes 
sexuais contra crianças e devem ter acesso, 
a título voluntário, a programas ou medidas 
de intervenção, incluindo de natureza 
irreversível, eficazes.

Or.it
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Alteração 53
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Alteração 54
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de directiva
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 55
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 56
Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 

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

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

Or.en



AM\833654PT.doc 13/50 PE450.622v01-00

PT

Alteração 57
Antigoni Papadopoulou

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de crianças, 
é um tipo específico de conteúdos que não 
podem ser considerados como a expressão 
de uma opinião. Para a combater, é 
necessário reduzir a circulação de material 
sobre abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de acesso 
público. Por conseguinte, são necessárias 
medidas para suprimir esses conteúdos na 
fonte e deter os culpados da distribuição ou 
descarregamento de imagens de abuso de 
crianças. A UE, em especial através da 
cooperação crescente com países terceiros 
e organizações internacionais, deve 
procurar facilitar a supressão eficaz pelas 
autoridades de países terceiros dos sítios 
Web que contêm pornografia infantil e que 
estão situados no seu território. Contudo, e 
apesar desses esforços, a supressão na 
fonte de conteúdos com pornografia 
infantil é muito difícil na prática, 
especialmente se o material original não se 
encontra situado na UE, devendo 
igualmente ser criados mecanismos que 
bloqueiem o acesso, a partir do território da 
União, a páginas Internet que contenham 
ou divulguem pornografia infantil. Para 
esse efeito podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 

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

orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos 
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada a 
cooperação entre autoridades públicas, em 
especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo crianças 
sejam o mais completas possível, evitando 
assim duplicações de trabalho. Qualquer
evolução neste sentido deve ter em conta 
os direitos dos utilizadores finais e deve 
respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa «Para uma Internet 
mais segura» criou uma rede de linhas 
directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e o 
intercâmbio de informações relativas aos 
tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or.en

Alteração 58
Edit Bauer

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A pornografia infantil, que consiste 
em imagens de abusos sexuais de 
crianças, é um tipo específico de 
conteúdos que não podem ser 
considerados como a expressão de uma 
opinião. Para a combater, é necessário 
reduzir a circulação de material sobre 
abusos sexuais de crianças, tornando 
mais difícil o seu descarregamento pelos 
infractores a partir de sítios Web de 
acesso público. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para suprimir esses 

(13) A representação de práticas sexuais 
com menores de 18 anos é um tipo de 
conteúdo cuja produção, posse, difusão, 
reprodução, venda ou compra não está 
salvaguarda por qualquer direito 
fundamental. Por conseguinte, são 
necessárias medidas para suprimir esses 
conteúdos e deter os culpados da 
produção, difusão ou descarregamento dos 
mesmos, em conformidade com os 
preceitos legais. Contudo, e apesar desses 
esforços, a supressão na fonte de conteúdos 
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conteúdos na fonte e deter os culpados da 
distribuição ou descarregamento de 
imagens de abuso de crianças. A UE, em 
especial através da cooperação crescente 
com países terceiros e organizações 
internacionais, deve procurar facilitar a 
supressão eficaz pelas autoridades de 
países terceiros dos sítios Web que contêm 
pornografia infantil e que estão situados 
no seu território. Contudo, e apesar desses 
esforços, a supressão na fonte de conteúdos 
com pornografia infantil é muito difícil na 
prática, especialmente se o material 
original não se encontra situado na UE, 
devendo igualmente ser criados 
mecanismos que bloqueiem o acesso, a 
partir do território da União, a páginas 
Internet que contenham ou divulguem 
pornografia infantil. Para esse efeito 
podem ser utilizados diferentes 
mecanismos em função dos casos, 
incluindo permitir que as autoridades 
judiciárias ou policiais competentes 
ordenem esse bloqueio ou apoiando e 
incentivando os fornecedores de serviços 
Internet a elaborarem, numa base 
voluntária, códigos de boa conduta e 
orientações para bloquear o acesso a esse 
tipo de páginas Internet. Também com 
vista à supressão e ao bloqueio dos
conteúdos relacionados com o abuso de 
crianças deve ser estabelecida e reforçada 
a cooperação entre autoridades públicas, 
em especial para garantir que as listas 
nacionais de sítios Web que contêm 
material pornográfico envolvendo 
crianças sejam o mais completas possível, 
evitando assim duplicações de trabalho. 
Qualquer evolução neste sentido deve ter 
em conta os direitos dos utilizadores finais 
e deve respeitar os procedimentos legais e 
judiciais em vigor, bem como a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. O programa «Para uma 
Internet mais segura» criou uma rede de 
linhas directas cujo objectivo consiste em 
recolher dados e assegurar a cobertura e 

com pornografia infantil é muito difícil na 
prática, especialmente se o material 
original não se encontra situado na UE, 
devendo igualmente ser criados 
mecanismos que bloqueiem o acesso, a 
partir do território da União, a páginas 
Internet que contenham ou divulguem 
material que apresente abusos sexuais de 
crianças. Entretanto, a UE deve envidar 
todos os esforços, em particular através de 
uma maior cooperação e de acordos 
bilaterais ou multilaterais, com vista à 
supressão rápida e eficaz pelas 
autoridades de países terceiros de material 
que apresente abusos sexuais de crianças 
situado ou difundido através da Internet 
no seu território. A INHOPE, a 
associação internacional dos serviços de 
assistência telefónica Internet 
(International Association of Internet 
Hotlines) criada pelo programa da 
Comissão "Para uma Internet mais 
segura", deve aumentar a sua cobertura e 
o intercâmbio de informações sobre 
conteúdos ilegais em linha, facilitando 
assim a supressão dos mesmos e as 
investigações. A fim de evitar uma 
duplicação de trabalho, deve ser 
estabelecida e reforçada a cooperação entre 
autoridades públicas, aumentando os 
recursos existentes para assegurar a 
rápida notificação dos fornecedores de 
serviços Internet, em conformidade com 
os preceitos legais. Qualquer evolução 
neste sentido deve ter em conta os direitos 
dos utilizadores finais e deve respeitar os 
procedimentos legais e judiciais em vigor, 
bem como a Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem e a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.
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o intercâmbio de informações relativas 
aos tipos mais preocupantes de conteúdos 
ilegais em linha.

Or.en

Alteração 59
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que sejam 
puníveis os comportamentos intencionais 
referidos nos n.ºs 2 a 5.

1. Na observância do princípio de 
subsidiariedade, os Estados-Membros são 
livres de fixar as suas próprias sanções 
penais. Dada a gravidade dos crimes 
cometidos, os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que 
sejam severamente puníveis os 
comportamentos intencionais referidos nºs 
2 a 5.

Or.fr

Alteração 60
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it
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Alteração 61
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Alteração 62
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 63
Tiziano Motti

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 64
Tiziano Motti

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 65
Antigoni Papadopoulou

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 – ponto (ii) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en
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Alteração 66
Tiziano Motti

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 67
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 68
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 69
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 70
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it
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Alteração 71
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 72
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 73
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 74
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 75
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Alteração 76
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8 
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 77
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 9 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 78
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 10 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it
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Alteração 79
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 11 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.it

Alteração 80
Nicole Kiil-Nielsen

Proposta de directiva
Artigo 5 - título

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Justificação

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

Alteração 81
Mary Honeyball

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

Texto da Comissão Alteração

b) Organização de viagens no intuito de 
praticar qualquer dos crimes referidos nos 

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

Or.en

Justificação

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

Alteração 82
Antigoni Papadopoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Alteração 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de evitar o risco de reincidência, 
os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que uma pessoa 
singular condenada por qualquer dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º seja 
impedida, temporária ou permanentemente, 
de exercer actividades que impliquem 
contactos regulares com crianças.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or.en
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Alteração 84
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Alteração 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros velam por que 
seja imposta às organizações públicas e 
privadas, cujas actividades envolvam o 
contacto regular com crianças, a 
obrigação positiva de controlar 
activamente os registos criminais dos 
novos trabalhadores e por que as 
organizações, incluindo escolas, que 
prestam serviços a crianças conduzam 
uma política sólida e activa de protecção 
das crianças.

Or.en
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Justificação

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

Alteração 86
Mary Honeyball

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Justificação

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

Alteração 87
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que a investigação 
ou a acção penal relativa aos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º não 
dependam de queixa ou acusação efectuada 

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

pela vítima e que a acção penal possa 
prosseguir mesmo que a vítima retire as 
suas declarações. Os procedimentos devem 
ser aplicados em conformidade com a 
legislação em vigor nos Estados-
Membros.

Or.es

Alteração 88
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.es

Alteração 89
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para permitir que as unidades 
ou serviços de investigação procurem 

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

identificar sem demora as vítimas dos 
crimes referidos nos artigos 3.º a 7.º, em 
especial através da análise de material de 
pornografia infantil, como fotografias ou 
gravações audiovisuais transmitidas ou 
disponibilizadas por meio de tecnologias 
da informação e comunicação.

Or.it

Alteração 90
Mary Honeyball

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Justificação

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

Alteração 91
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Tal como no domínio do combate ao 
terrorismo, é desejável a adopção de 
medidas de controlo e de prevenção em 
relação aos autores dos crimes previstos 
nos artigos 3.º a 7.º da presente directiva. 
Para esse efeito, a Comissão Europeia 
deve examinar a exequibilidade da 
criação de um Sistema Europeu de Alerta 
Rápido (SEAR) responsável pela 
coordenação das acções das autoridades 
públicas dos Estados-Membros no âmbito 
do combate à cibercriminalidade, 
prevenindo potenciais actividades 
criminosas por parte dos adeptos da 
pedofilia e dos autores de abusos sexuais, 
tal como reclamado, por maioria absoluta, 
pelo Parlamento Europeu na sua 
Resolução, de 23 de Junho de 2010 
"sobre a criação de um sistema de alerta 
rápido europeu contra a pedofilia e os 
abusos sexuais"1.
____

1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0247.

Or.it

Alteração 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Justificação

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

Alteração 94
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 95
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or.es

Alteração 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or.en

Alteração 97
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 98
Mary Honeyball

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros velam pelo 
pleno respeito dos direitos das vítimas:
a) Informando as crianças vítimas de 
crimes sobre os seus direitos e os serviços 
à sua disposição e, a menos que as 
mesmas não queiram receber estas 
informações, sobre o seguimento dado às 
suas queixas, as acusações, a evolução 
geral do inquérito ou do processo, o seu 
papel nos mesmos, bem como sobre o 
resultado do processo;
b) Assegurando, pelo menos nos casos em 
que as vítimas e as suas famílias possam 
estar em perigo, que estas sejam 
informadas, se necessário, quando a 
pessoa acusada ou condenada é libertada 
provisória ou definitivamente;
c) Protegendo a privacidade das crianças 
vítimas de crimes, bem como a sua 
identidade e a sua imagem, mediante a 
adopção de medidas, em conformidade 
com o direito nacional, para impedir a 
divulgação pública de quaisquer 
informações que possam levar à sua 
identificação;
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d) Velando pela segurança das crianças 
vítimas de crimes, bem como da sua 
família e testemunhas, protegendo-as da 
intimidação, de represálias e da 
vitimização repetida;
e) Assegurando que os contactos entre as 
vítimas e os autores dos crimes, no 
tribunal e nas instalações das autoridades 
policiais, sejam evitados, a menos que as 
autoridades competentes tomem uma 
decisão em contrário no interesse da 
criança ou quando esses contactos sejam 
necessários para o inquérito ou o 
processo.

Or.en

Justificação

Estas disposições estão em conformidade com o artigo 30.º da Convenção do Conselho da 
Europa, de 2007, sobre a Protecção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso 
Sexual. 

Alteração 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros reconhecem 
que as crianças vítimas de crimes são 
intervenientes activos na luta conta o 
abuso e a exploração sexual, velam por 
que as suas opiniões sejam ouvidas e 
tomam medidas para ajudar as crianças a 
desenvolver as capacidade necessárias 
para reconhecer e evitar situações em que 
possam ser vulneráveis ao abuso.

Or.en

Justificação

Estas disposições estão em conformidade com o artigo 12.º da Convenção sobre os Direitos 
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da Criança, que sublinha a importância de permitir que as crianças exprimam as suas 
opiniões sobre questões que lhes digam respeito.

Alteração 100
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que, se 
for incerta a idade da vítima dos crimes 
referidos nos artigos 3.º a 7.º e houver 
motivos para considerar que se trata de 
uma criança, se presume que essa pessoa 
é uma criança a fim de receber acesso 
imediato a assistência, apoio e protecção 
nos termos dos artigos 18.° e 19.°, 
enquanto se aguarda a verificação da sua 
idade.

2. Os Estados-Membros tomam medidas 
preventivas de protecção das crianças.
Estas medidas incluem:

i) Campanhas de sensibilização e de 
educação para reconhecer os sinais de 
abuso sexual de crianças tanto em linha 
como sem ser em linha. Deve ser prestada 
informação e concedido apoio à 
população para a ajudar a proteger as 
crianças;
ii) Programas educativos de sensibilização 
em escolas e em grupos de actividades 
infantis para ensinar as crianças a 
reconhecer e evitar situações de alto 
risco;
iii) Medidas para assegurar que as redes 
sociais na Internet incluam um "botão de 
alarme", para que as crianças possam 
alertar as autoridades competentes para 
qualquer comportamento sexual 
inadequado, uma vez que está a aumentar 
o aliciamento de crianças na Internet, 
através de "chat rooms" e redes sociais. 
Para esse efeito, é necessário criar 
processos de acompanhamento claros e 
coerentes que determinem a quem é 
enviada a denúncia, o modo como a 
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mesma é tratada e que tipo de apoio e 
assistência é prestado à criança;
iv) Verificações rigorosas do registo 
criminal para todos os tipos de actividades 
profissionais que impliquem contactos 
com crianças e jovens com menos de 18 
anos de idade, quer a título voluntário 
quer mediante remuneração;
v) Medidas para examinar a possibilidade 
de criar um sistema de "alerta rápido", 
por intermédio do qual os Estados-
Membros comunicarão entre si as 
informações e os dados relativos aos 
autores mais perigosos de crimes de abuso 
sexual de crianças serão comunicados 
quando estes se deslocam através do 
território da União Europeia. Estas 
informações e dados estão sujeitos a todas 
as disposições legislativas vigentes em 
matéria de protecção de dados quer ao 
nível da União Europeia quer ao nível 
nacional.

Or.it

Alteração 101
Antigoni Papadopoulou

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram a 
protecção preventiva das crianças, o que 
inclui:
(a) Campanhas de sensibilização e 
educação para ajudar a reconhecer os 
sinais de abuso sexual de crianças tanto 
em linha como sem ser em linha. Deve ser 
prestada informação e concedido apoio à 
população por forma a que as crianças 
possam ser protegidas.
(b) Programas de formação adaptados aos 
pais, a fim de os ajudar nos seus 
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contactos, comunicações e no tratamento 
quotidiano dos seus filhos, bom como na 
prevenção, repressão e identificação de 
casos de abuso cometidos contra crianças, 
para que possam prestar toda e qualquer 
forma de assistência;
(c) Programas educativos de 
sensibilização em escolas e em grupos de 
actividades infantis para ensinar as 
crianças a reconhecer e evitar situações 
de alto risco;
(d) A introdução de cursos de educação 
sexual nas escolas de todos os 
Estados-Membros, por forma a que as 
crianças, desde a mais tenra idade, 
tenham acesso a uma informação 
múltipla e de fácil compreensão sobre as 
questões do sexo e da reprodução, que lhe 
confira a possibilidade de se sentir bem na 
sua personalidade, no seu corpo e na sua 
sexualidade;
(e) Medidas para assegurar que os sítios 
das redes sociais na Internet incluam um 
"botão de alarme", para que as crianças 
possam alertar as autoridades 
competentes para qualquer 
comportamento sexual inadequado, uma 
vez que está a aumentar o aliciamento de 
crianças na Internet, através de "chat 
rooms" e sítios de redes sociais. É 
necessário criar processos de 
acompanhamento claros e coerentes, que 
determinem a quem é enviada a denúncia, 
o modo como a mesma é tratada e que 
tipo de apoio e assistência é prestado à 
criança;
(f) A difusão de informações suficientes 
através dos meios de comunicação 
radiofónicos e televisivos sobre os perigos 
da utilização não controlada da Internet 
pelas crianças e os meios de as proteger 
no acesso a sítios perigosos;
(g) Verificações rigorosas do registo 
criminal para todos os tipos de emprego 
que impliquem trabalhar com crianças e 
jovens com menos de 18 anos de idade, 
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quer a título voluntário, quer mediante 
remuneração;
(h) Medidas para examinar a 
possibilidade de criar um sistema de 
"alerta vermelho", pelo qual as 
informações e os dados sobre os 
agressores sexuais de crianças mais 
perigosos serão comunicados entre 
Estados-Membros, quando estes viajarem 
de um Estado-Membro da UE para outro. 
Tais informações e dados estarão sujeitos 
às disposições legislativas nacionais e da 
UE vigentes em matéria de protecção de 
dados.

Or.el

Alteração 102
Marina Yannakoudakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 103
Antigoni Papadopoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Justificação

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

Alteração 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Justificação

A presente alteração destina-se a melhorar o grau de protecção da criança.
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Alteração 106
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) A audição da criança vítima do crime 
ocorra em instalações concebidas ou 
adaptadas para o efeito;

Or.en

Alteração 107
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

d) Sejam as mesmas pessoas, se possível e 
quando adequado, a realizar todas as 
audições da criança vítima do crime;

d) Sejam as mesmas pessoas a realizar 
todas as audições da criança vítima do 
crime;

Or.en

Alteração 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en
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Justificação

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

Alteração 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Alteração 110
Antigoni Papadopoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en
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Alteração 111
Gesine Meissner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.de

Justificação

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

Alteração 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or.en

Alteração 113
Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Bloqueamento do acesso a sítios Web com 
pornografia infantil

Supressão de sítios Web com pornografia 
infantil

Or.en

Alteração 114
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Bloqueamento do acesso a sítios Web com 
pornografia infantil

Supressão de sítios Web com material que 
apresente abusos sexuais de crianças

Or.en

Alteração 115
Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as Suprimido
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medidas necessárias para obter o 
bloqueamento do acesso dos utilizadores 
da Internet no seu território a páginas que 
contenham ou difundam pornografia 
infantil. Esse bloqueamento deve estar 
sujeito às salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

Or.en

Alteração 116
Antigoni Papadopoulou

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para suprimir na fonte as 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil e para 
assegurar a rápida supressão do material 
atentatório.

Or.en
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Alteração 117
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos 
motivos que determinaram o 
bloqueamento e que, na medida do 
possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar 
a decisão.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a rápida supressão 
na fonte de material que apresente abusos 
sexuais de crianças armazenado ou 
difundido por serviços Internet. Essa 
supressão na fonte deve estar sujeita a
salvaguardas jurídicas e judiciais claras, 
tendo especialmente em vista assegurar que 
as provas sejam preservadas para as 
investigações penais. Além disso, a 
Comissão e os Estados-Membros tomam 
todas as medidas necessárias para criar 
procedimentos para a rápida notificação e 
supressão desses conteúdos, sempre que 
estes estejam situados em países terceiros.

Or.en

Alteração 118
Teresa Jimenez-Becerril Barrio

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Esse 
bloqueamento deve estar sujeito às 
salvaguardas adequadas, tendo 
especialmente em vista assegurar que o 
bloqueamento se limita ao necessário, que 
os utilizadores são informados dos motivos 
que determinaram o bloqueamento e que, 
na medida do possível, os fornecedores de 
conteúdos são informados da possibilidade 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter o bloqueamento do 
acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou 
difundam pornografia infantil, nos casos 
em que não seja possível conseguir a sua 
remoção imediata. Esse bloqueamento 
deve estar sujeito às salvaguardas 
adequadas, tendo especialmente em vista 
assegurar que o bloqueamento se limita ao 
necessário, que os utilizadores são 
informados dos motivos que determinaram 
o bloqueamento e que, na medida do 
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de contestar a decisão. possível, os fornecedores de conteúdos são 
informados da possibilidade de contestar a 
decisão.

Or.es

Alteração 119
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com a Directiva 
2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa 
à harmonização de certos aspectos do 
direito de autor e dos direitos conexos na 
Sociedade da Informação1 e com a 
Directiva 2004/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29de Abril de 
2004, relativa ao respeito dos direitos de 
propriedade intelectual2, bem como com o 
Despacho do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, de 19 de Fevereiro de 
2009, no processo C-557/07, LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten3, os Estados-
Membros tomam as medidas necessárias 
para reforçar a responsabilidade dos 
fornecedores de acesso a fim de que estes 
bloqueiem o acesso aos sítios de 
pornografia infantil de que tenham 
conhecimento.
___________

1 JO L 167 de 22.6.2001, p. 10.

2 JO L 157 de 30.4.2004, p. 45.

3 JO C 113 de 16.5.2009, p. 14. 

Or.fr
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Alteração 120
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. É necessário reconhecer que existem 
numerosos pontos de acesso a imagens de 
pornografia infantil em linha e que os 
infractores se adaptam à evolução da 
tecnologia e à sua aplicação.

Or.en

Alteração 121
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os proprietários de um domínio 
devem assumir uma maior 
responsabilidade pelos conteúdos 
registados no seu sítio Internet.

Or.en

Alteração 122
Cornelia Ernst

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil.

Or.en
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Alteração 123
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para obter a supressão de 
páginas Internet que contenham ou 
difundam pornografia infantil. Os Estados-
Membros tomam medidas eficazes para 
investigar as páginas Internet com 
conteúdos ilegais no âmbito da 
cooperação transfronteiras.

Or.en

Alteração 124
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo do que precede, os 
Estados-Membros tomam as medidas de 
aplicação da lei adequadas para notificar 
rapidamente os outros Estados-Membros 
da existência de material com abusos 
sexuais de crianças e obter a sua 
supressão.

Or.en

Alteração 125
Chrysoula Paliadeli

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 126
Marina Yannakoudakis

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. É importante reconhecer que o 
número de sítios comerciais de 
pornografia infantil em actividade 
diminuiu significativamente e que os 
organizadores de sítios comerciais de 
pornografia infantil procedem 
principalmente à distribuição de imagens 
e não à sua produção. As imagens que 
figuram em sítios comerciais são 
geralmente antigas e frequentemente 
recicladas.

Or.en

Alteração 127
Marina Yannakoudakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en

Alteração 128
Edit Bauer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or.en


