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Amendamentul 40
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate părțile interesate implicate în 
procesul de combatere a abuzurilor 
sexuale asupra copiilor și a exploatării 
sexuale a copiilor ar trebui să aplice o 
abordare bazată pe principiul „toleranță 
zero”.  

Or.en

Amendamentul 41
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ar trebui studiat pericolul pe care îl 
reprezintă femeile care comit abuzuri 
sexuale împotriva copiilor, la fel ca și 
pericolul pe care îl reprezintă bărbații 
care acționează în același mod.

Or.en

Amendamentul 42
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Formele grave de abuz sexual asupra (6) Formele grave de abuz sexual asupra 
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copilului și de exploatare sexuală a 
copilului ar trebui să constituie obiectul 
unor sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive. Acestea includ, în special, 
diverse forme de abuz sexual și de 
exploatare sexuală facilitate de utilizarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor. Definiția pornografiei 
infantile ar trebui, de asemenea, să fie 
clarificată și apropiată de cea care se 
regăsește în instrumentele internaționale.

copilului și de exploatare sexuală a 
copilului ar trebui să constituie obiectul 
unor sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive. Acestea includ, în special, 
diverse forme de abuz sexual și de 
exploatare sexuală facilitate de utilizarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
precum „manipularea psihologică” 
(atragerea copiilor online în scopuri 
sexuale) în rețelele de socializare și 
camerele virtuale de discuții. Definiția 
pornografiei infantile ar trebui, de 
asemenea, să fie clarificată și apropiată de 
cea care se regăsește în instrumentele 
internaționale.

Or.en

Amendamentul 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În același timp, trebuie evidențiat 
faptul că diferențele legate de tradițiile 
culturale și juridice nu pot fi folosite 
pentru a disimula hărțuirea sexuală a 
copiilor și pornografia infantilă.

Or.es

Amendamentul 44
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, precum și identificarea 
infractorilor, pentru a se ține seama de 
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denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare.

dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul; anonimatul infractorilor în 
spațiul virtual nu trebuie să permită 
obstrucționarea investigațiilor și să 
împiedice identificarea imediată a 
infractorilor. Prin urmare, statele membre
ar trebui să ia măsuri pentru a asigura 
menținerea anonimatului utilizatorilor 
spațiului virtual în spațiul public, dar și 
posibilitatea identificării imediate a 
acestora în cazul comiterii unei 
infracțiuni, în special în spațiile online în 
care riscul manipulării psihologice atinge 
nivelul maxim, cum este cazul rețelelor de 
socializare, al forumurilor, al 
platformelor de socializare și al 
blogurilor. Ar trebui să fie puse la 
dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare.

Or.it

Amendamentul 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 

(8) Ar trebui facilitate investigarea 
infracțiunilor și acuzarea în cadrul 
procedurii penale, pentru a se ține seama 
de dificultatea, pentru victimele copii, de a 
denunța abuzul, precum și de anonimatul 
infractorilor în spațiul virtual. Ar trebui să 
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fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare.

fie puse la dispoziția celor responsabili de 
investigarea și urmărirea penală a unor 
asemenea infracțiuni, instrumente eficace 
de investigare și urmărire penală pentru a 
asigura succesul investigațiilor și acțiunilor 
de urmărire penală ale infracțiunilor 
menționate în prezenta directivă. Aceste 
instrumente pot include acțiuni sub 
acoperire, interceptare a comunicațiilor, 
supraveghere sub acoperire, inclusiv 
supraveghere electronică, monitorizarea 
conturilor bancare sau alte investigații 
financiare. Aceste investigații ar trebui 
autorizate de către autoritatea 
judecătorească competentă în statul 
membru vizat și ar trebui să aibă loc sub 
supravegherea autorității respective.

Or.es

Amendamentul 46
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Un sistem de avertizare rapidă prin 
sesizarea regulată a poliției sau a liniilor 
telefonice de asistență locale în legătură 
cu materialele existente pe internet asupra 
cărora există suspiciuni că ar prezenta 
abuzuri sexuale asupra copiilor ar 
contribui în mod semnificativ la 
întreruperea rapidă a activităților 
infractorilor sexuali; acest sistem ar 
trebui să prevadă, de asemenea, 
transmiterea imediată a unei notificări 
autorităților și furnizorilor de acces la 
internet cu privire la existența unor astfel 
de materiale ilegale în rețeaua lor, astfel 
încât să poată fi luate cu promptitudine 
măsurile adecvate pentru a elimina 
materialele ilegale din zonele accesibile 
publicului și a păstra dovezile în vederea 
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anchetelor judiciare.    

Or.en

Amendamentul 47
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ar trebui să fie modificate normele 
privind competența pentru a se asigura că 
persoanele din UE care exploatează sau 
abuzează sexual un copil sunt deferite 
justiției chiar dacă ele comit infracțiunile în 
afara UE, prin așa-numitul turism sexual.

(9) Consolidarea eficacității legilor, 
inclusiv a legilor penale extrateritoriale, 
este de o importanță determinantă pentru 
a se asigura că persoanele din UE care 
exploatează sau abuzează sexual un copil 
sunt deferite justiției chiar dacă ele comit 
infracțiunile în afara UE, prin așa-numitul 
turism sexual, un fenomen care cunoaște 
o răspândire geografică având grave 
consecințe.

Or.en

Amendamentul 48
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre ar trebui să 
promoveze o comunicare și un dialog 
deschise și să coopereze cu țările din 
afara Uniunii pentru a angaja urmărirea 
penală, în temeiul legislației naționale în 
vigoare, împotriva comportamentelor 
delincvenților originari din Uniune care 
se deplasează în afara frontierelor 
acesteia în scopuri legate de turismul 
sexual și de pornografia infantilă.

Or.fr
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Amendamentul 49
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul deschis și 
comunicarea cu țările din afara Uniunii 
și să conlucreze activ pentru a se asigura 
că infractorii din Uniune care călătoresc 
în afara granițelor acesteia în scopuri de 
turism sexual fac, în măsura posibilului, 
obiectul unor măsuri echivalente celor 
aplicabile în statul membru de origine 
persoanelor care săvârșesc abuzuri 
sexuale asupra copiilor.

Or.it

Amendamentul 50
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Măsurile de protecție a victimelor 
copii ar trebui să fie luate în interesul 
superior al acestora, ținându-se seama de o 
evaluare a nevoilor acestora. Accesul 
victimelor copii la o cale de atac, inclusiv 
la consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare, precum și la măsuri de 
soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele copii ar trebui să fie protejate de 
sancțiuni, de exemplu cele în temeiul 
legislației naționale privind imigrația și 
prostituția, dacă aduc cazul lor în atenția 
autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 

(10) Măsurile de protecție a victimelor 
copii ar trebui să fie luate în interesul 
superior al acestora, ținându-se seama de o 
evaluare a nevoilor acestora. Accesul 
victimelor copii la o cale de atac, inclusiv 
la consiliere juridică gratuită și la 
reprezentare, precum și la măsuri de 
soluționare a conflictelor de interese atunci 
când abuzul are loc în cadrul familiei, ar 
trebui să fie simplu. De asemenea, 
victimele copii ar trebui să fie protejate de 
sancțiuni, de exemplu cele în temeiul 
legislației naționale privind imigrația și 
prostituția, dacă aduc cazul lor în atenția 
autorităților competente. În plus, 
participarea victimelor copii la procedura 
penală nu ar trebui să provoace traume 
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suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.

suplimentare ca rezultat al audierilor sau 
contactului vizual cu infractorii.
Confidențialitatea oricăror informații 
legate de identificarea copiilor victime 
este un element esențial al protecției 
copiilor victime.

Or.en

Amendamentul 51
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a asigura protecția totală a 
victimelor, copiii victime ar trebui 
informați în legătură cu drepturile lor și 
cu serviciile aflate la dispoziția lor, cu 
evoluția generală a anchetei sau a 
procedurii, cu rolul care le revine în 
cadrul acesteia, precum și în legătură cu 
concluziile cazurilor lor.   
Mai mult decât atât, ar trebui adoptate 
măsuri care să asigure educarea copiilor 
cu privire la drepturile de care beneficiază 
în materie de protecție în fața abuzurilor, 
asigurarea protecției prin mijloace proprii 
și demersurile care trebuie efectuate dacă 
sunt sau au fost victime ale unor astfel de 
abuzuri.

Or.en

Amendamentul 52
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru prevenirea și minimizarea 
recidivei, infractorii ar trebui să fie supuși 

(11) Pentru prevenirea și minimizarea 
recidivei, infractorii ar trebui să fie supuși 
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unei evaluări a pericolului pe care îl 
reprezintă și a riscurilor posibile de 
recidivă în ceea ce privește infracțiunile 
sexuale împotriva copiilor și ar trebui să 
aibă acces la programe sau măsuri de 
intervenție eficace, pe bază de voluntariat.

unei evaluări a pericolului pe care îl 
reprezintă și a riscurilor posibile de 
recidivă în ceea ce privește infracțiunile 
sexuale împotriva copiilor și ar trebui să 
aibă acces la programe sau măsuri de 
intervenție eficace,  inclusiv de tip 
ireversibil, pe bază de voluntariat.

Or.it

Amendamentul 53
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 
când pericolul pe care îl reprezintă aceștia 
și riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată.

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 
când pericolul pe care îl reprezintă aceștia 
și riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată. Statele membre ar trebui 
să efectueze controale prealabile atunci 
când angajează persoane pentru posturi 
care presupun desfășurarea de activități 
regulate cu copii.

Or.en

Amendamentul 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 

(12) Infractorii condamnați ar trebui 
împiedicați, temporar sau permanent, să 
exercite activități care presupun contacte 
periodice cu copii, dacă este cazul, atunci 



AM\833654RO.doc 11/50 PE450.622v01-00

RO

când pericolul pe care îl reprezintă aceștia 
și riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată.

când pericolul pe care îl reprezintă aceștia 
și riscurile posibile de recidivă impun acest 
lucru. Punerea în aplicare a unor asemenea 
interdicții pe întreg teritoriul UE ar trebui 
să fie facilitată. Ar trebui aplicate 
proceduri conforme cu legislația în 
vigoare în statele membre.  

Or.es

Amendamentul 55
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or.en

Amendamentul 56
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 

(13) Pornografia infantilă constă în imagini 
cu abuzuri sexuale. Pentru combaterea 
acesteia, este necesară reducerea circulării 
materialelor conținând abuzuri asupra 
copiilor, îngreunând astfel încărcarea de 
către infractori a unui astfel de conținut pe 
site-urile internet accesibile publicului. 
Prin urmare este necesară eliminarea 
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă imagini cu abuzuri 
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eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale nu 
sunt localizate în interiorul UE, ar trebui 
să fie instituite, de asemenea, mecanisme 
de blocare a accesului, de pe teritoriul 
Uniunii, la pagini internet identificate ca 
diseminând sau conținând pornografie 
infantilă. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 
stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 

asupra copiilor. UE, în special prin 
cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. În ciuda unor 
astfel de eforturi, eliminarea de la sursă a 
conținuturilor cu pornografie infantilă se 
dovedește a fi dificilă atunci când 
materialele originale nu sunt localizate în 
interiorul UE, întrucât marea majoritate a 
site-urilor internet care au fost blocate 
sunt deservite de servere localizate în țări 
(în special SUA și UE) care au semnat 
Convenția Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului sau Protocolul 
facultativ la Convenția cu privire la 
drepturile copilului, referitor la vânzarea 
de copii, prostituția copiilor și pornografia 
infantilă. Ar trebui instituite mecanisme 
de consolidare a cooperării internaționale 
între state, autoritățile judiciare și 
polițienești și punctele de contact pentru
raportarea pornografiei infantile pentru a 
asigura eliminarea sigură și rapidă a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.
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tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or.en

Amendamentul 57
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor conținând 
abuzuri asupra copiilor, îngreunând astfel 
încărcarea de către infractori a unui astfel 
de conținut pe site-urile internet accesibile 
publicului. Prin urmare este necesară 
eliminarea conținutului la sursă și reținerea 
celor care distribuie sau descarcă imagini 
cu abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
deoarece, în ciuda unor astfel de eforturi, 
eliminarea de la sursă a conținuturilor cu 
pornografie infantilă se dovedește a fi 
dificilă atunci când materialele originale nu 
sunt localizate în interiorul UE, ar trebui să 
fie instituite, de asemenea, mecanisme de 
blocare a accesului, de pe teritoriul 
Uniunii, la pagini internet identificate ca 
diseminând sau conținând pornografie 
infantilă. În acest scop, pot fi folosite 
diverse mecanisme considerate ca fiind 
corespunzătoare, inclusiv facilitarea 
emiterii ordinului pentru o astfel de 
blocare, de către autoritățile judiciare sau 
polițienești competente sau sprijinirea ori 

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesar 
să se întrerupă circularea materialelor 
conținând abuzuri asupra copiilor, 
îngreunând astfel încărcarea de către 
infractori a unui astfel de conținut pe site-
urile internet accesibile publicului. Prin 
urmare este necesară eliminarea 
conținutului la sursă și reținerea celor care 
distribuie sau descarcă imagini cu abuzuri 
asupra copiilor. UE, în special prin 
cooperare sporită și schimb de bune 
practici cu țările terțe, organizațiile 
internaționale și diferite părți interesate, ar 
trebui să urmărească facilitarea eliminării 
efective de către autoritățile țării terțe a 
site-urilor internet care conțin pornografie 
infantilă, găzduite pe teritoriul său. Cu 
toate acestea, deoarece, în ciuda unor astfel 
de eforturi, eliminarea de la sursă a 
conținuturilor cu pornografie infantilă se 
dovedește a fi dificilă atunci când 
materialele originale nu sunt localizate în 
interiorul UE, ar trebui să fie instituite, de 
asemenea, mecanisme de blocare a 
accesului, de pe teritoriul Uniunii, la pagini 
internet identificate ca diseminând sau 
conținând pornografie infantilă. În acest 
scop, pot fi folosite diverse mecanisme 
considerate ca fiind corespunzătoare, 
inclusiv facilitarea emiterii ordinului 
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stimularea furnizorilor de servicii internet 
de a dezvolta, pe bază de voluntariat, 
coduri de conduită și orientări privind 
blocarea accesului la astfel de pagini 
internet. Tot în vederea eliminării și 
blocării conținuturilor cu abuzuri asupra 
copilului, ar trebui să se stabilească și 
consolideze cooperarea între autoritățile 
publice, în special pentru a asigura liste 
naționale, cât mai complete posibil, a site-
urilor internet care conțin materiale cu 
pornografie infantilă și pentru a evita 
suprapunerea activităților. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

pentru o astfel de blocare, de către 
autoritățile judiciare sau polițienești 
competente sau sprijinirea ori stimularea 
furnizorilor de servicii internet de a 
dezvolta, pe bază de voluntariat, coduri de 
conduită și orientări privind blocarea 
accesului la astfel de pagini internet. Tot în 
vederea eliminării și blocării conținuturilor 
cu abuzuri asupra copilului, ar trebui să se 
stabilească și consolideze cooperarea între 
autoritățile publice, în special pentru a 
asigura liste naționale, cât mai complete 
posibil, a site-urilor internet care conțin 
materiale cu pornografie infantilă și pentru 
a evita suprapunerea activităților. Orice 
astfel de dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Programul pentru un internet 
mai sigur a stabilit o rețea de linii directe al 
cărei scop este culegerea de informații și 
asigurarea unei acoperiri corespunzătoare 
și a schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or.en

Amendamentul 58
Edit Bauer

Propunere de directivă
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pornografia infantilă, care constă în 
imagini cu abuzuri sexuale, reprezintă un 
tip specific de conținut care nu poate fi 
considerat ca exprimare a unei opinii. 
Pentru combaterea acesteia, este necesară 
reducerea circulării materialelor 
conținând abuzuri asupra copiilor, 
îngreunând astfel încărcarea de către 

(13) Reprezentarea unor acte sexuale la 
care participă persoane cu vârste sub 18 
ani constituie un tip de conținut a cărui 
producere, posesie, difuzare, multiplicare 
sau procurare nu beneficiază de protecție 
în temeiul drepturilor fundamentale. Prin 
urmare, sunt necesare măsuri de 
eliminare a acestui conținut și de reținere 
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infractori a unui astfel de conținut pe site-
urile internet accesibile publicului. Prin 
urmare este necesară eliminarea 
conținutului la sursă și reținerea celor 
care distribuie sau descarcă imagini cu 
abuzuri asupra copiilor. UE, în special 
prin cooperare sporită cu țările terțe și 
organizațiile internaționale, ar trebui să 
urmărească facilitarea eliminării efective 
de către autoritățile țării terțe a site-urilor 
internet care conțin pornografie infantilă, 
găzduite pe teritoriul său. Cu toate 
acestea, deoarece, în ciuda unor astfel de 
eforturi, eliminarea de la sursă a 
conținuturilor cu pornografie infantilă se 
dovedește a fi dificilă atunci când 
materialele originale nu sunt localizate în 
interiorul UE, ar trebui să fie instituite, de 
asemenea, mecanisme de blocare a 
accesului, de pe teritoriul Uniunii, la pagini 
internet identificate ca diseminând sau 
conținând pornografie infantilă. În acest 
scop, pot fi folosite diverse mecanisme 
considerate ca fiind corespunzătoare, 
inclusiv facilitarea emiterii ordinului 
pentru o astfel de blocare, de către 
autoritățile judiciare sau polițienești 
competente sau sprijinirea ori stimularea 
furnizorilor de servicii internet de a 
dezvolta, pe bază de voluntariat, coduri de 
conduită și orientări privind blocarea 
accesului la astfel de pagini internet. Tot 
în vederea eliminării și blocării 
conținuturilor cu abuzuri asupra copilului, 
ar trebui să se stabilească și consolideze 
cooperarea între autoritățile publice, în 
special pentru a asigura liste naționale, cât 
mai complete posibil, a site-urilor internet
care conțin materiale cu pornografie 
infantilă și pentru a evita suprapunerea 
activităților. Orice astfel de dezvoltări 
trebuie să țină seama de drepturile 
utilizatorilor finali, să fie conforme cu 
procedurile juridice și judiciare existente și 
să respecte Convenția europeană a 
drepturilor omului și Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene.
Programul pentru un internet mai sigur a 

a celor care îl produc, difuzează sau 
descarcă, măsuri care să respecte pe deplin 
dreptul la un proces corect.  Cu toate 
acestea, deoarece, în ciuda unor astfel de 
eforturi, eliminarea de la sursă a 
conținuturilor cu pornografie infantilă se 
dovedește a fi dificilă atunci când 
materialele originale nu sunt localizate în 
interiorul UE, ar trebui să fie instituite, de 
asemenea, mecanisme de blocare a 
accesului, de pe teritoriul Uniunii, la pagini 
internet identificate ca diseminând sau 
conținând materiale care reproduc 
abuzuri sexuale asupra copiilor. Între 
timp, UE ar trebui să depună toate 
eforturile posibile, îndeosebi prin 
intensificarea cooperării și încheierea de
acorduri bilaterale sau multilaterale, 
având drept obiectiv eliminarea eficientă 
și rapidă de către autoritățile țării terțe a 
materialelor care reproduc abuzuri
sexuale asupra copiilor găzduite sau 
distribuite de pe rețeaua de internet 
existentă pe teritoriul țării respective. 
Asociația Internațională a Liniilor 
Directe de Contact pe Internet, INHOPE, 
înființată cu ajutorul Programului 
Comisiei pentru un internet mai sigur, ar 
trebui să-și extindă sfera de acțiune și să
intensifice schimburile de sesizări cu 
privire la conținutul ilegal pe internet, 
facilitând astfel eliminarea acestuia și 
desfășurarea investigațiilor. Pentru a se 
evita suprapunerea activităților, ar trebui 
să se stabilească și consolideze cooperarea 
între autoritățile publice prin dezvoltarea 
resurselor existente, pentru a se asigura
notificarea rapidă a furnizorilor de 
servicii internet, respectându-se pe deplin 
dreptul la un proces corect. Orice astfel de 
dezvoltări trebuie să țină seama de 
drepturile utilizatorilor finali, să fie 
conforme cu procedurile juridice și 
judiciare existente și să respecte Convenția 
europeană a drepturilor omului și Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene.
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stabilit o rețea de linii directe al cărei scop 
este culegerea de informații și asigurarea 
unei acoperiri corespunzătoare și a 
schimbului de rapoarte cu privire la 
tipurile majore de conținuturi online 
ilegale.

Or.en

Amendamentul 59
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a asigura pedepsirea 
comportamentelor deliberate menționate la 
alineatele (2)-(5).

(1) În conformitate cu principiul 
subsidiarității, statele membre au 
libertatea de a statua propriile sancțiuni 
penale. Acestea adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura pedepsirea cu severitate a
comportamentelor deliberate menționate la 
alineatele (2)-(5), luându-se în 
considerare gravitatea infracțiunilor 
comise.

Or.fr

Amendamentul 60
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Determinarea, cu scop sexual, a unui 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligat 
să participe, este pasibilă de aplicarea
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, precum și de interdicția de a exercita 
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ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Or.it

Amendamentul 61
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Amendamentul 62
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, este pasibilă de aplicarea
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
cinci ani, precum și de interdicția de a 
exercita ocupații profesionale care prevăd 
orice formă de contact cu copiii.

Or.it
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Amendamentul 63
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) se abuzează de o poziție recunoscută de 
încredere, autoritate sau influență asupra 
copilului, este pasibilă de aplicarea
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de opt 
ani, precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii. În cazul 
părinților care au comis abuzuri sexuale 
asupra propriilor copii, pedeapsa trebuie 
să fie adecvată, astfel încât copiii să fie la 
adăpost de pericolul repetării infracțiunii;  

Or.it

Amendamentul 64
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – subpunctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) se abuzează de situația deosebit de 
vulnerabilă a unui copil, în principal ca 
urmare a unui handicap mental sau fizic 
sau ca urmare a unei situații de dependență, 
este pasibilă de aplicarea maximumului
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de opt ani, 
precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.;

Or.it
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Amendamentul 65
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – subpunctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) se abuzează de situația deosebit de 
vulnerabilă a unui copil, în principal ca 
urmare a unui handicap mental sau fizic, ca 
urmare a sărăciei și a excluziunii sociale
sau ca urmare a unei situații de dependență, 
este pasibilă de aplicarea maximumului
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de opt ani; sau

Or.en

Amendamentul 66
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – litera iii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) face uz de constrângere, forță sau 
amenințări, este pasibilă de aplicarea
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
zece ani, precum și de interdicția de a 
exercita ocupații profesionale care prevăd 
orice formă de contact cu copiii.

Or.it

Amendamentul 67
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

sexuale cu o parte terță este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de zece ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or.it

Amendamentul 68
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Amendamentul 69
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de aplicarea
maximumului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de doi 
ani, precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.
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Amendamentul 70
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Amendamentul 71
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Amendamentul 72
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de cinci ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or.it

Amendamentul 73
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or.en

Amendamentul 74
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Amendamentul 75
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de aplicarea maximumului
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de opt ani.

Or.en

Amendamentul 76
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de aplicarea maximumului
prevăzut pentru pedeapsa cu închisoarea, 
care nu poate fi mai mic de cinci ani, 
precum și de interdicția de a exercita 
ocupații profesionale care prevăd orice 
formă de contact cu copiii.

Or.it

Amendamentul 77
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Amendamentul 78
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Recrutarea unui copil în vederea 
practicării prostituției infantile este pasibilă 
de aplicarea maximumului prevăzut pentru 
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de opt ani, precum și de 
interdicția de a exercita ocupații 
profesionale care prevăd orice formă de 
contact cu copiii.

Or.it

Amendamentul 79
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.it

Amendamentul 80
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infracțiuni referitoare la pornografia 
infantilă

Infracțiuni referitoare la materialele care 
prezintă abuzuri asupra copiilor

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 81
Mary Honeyball

Propunere de directivă
Articolul 7 – punctul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizarea unor circuite turistice cu 
scopul de a săvârși oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-6.

(b) organizarea unor circuite turistice
și/sau a altor activități cu scopul de a 
săvârși oricare dintre infracțiunile 
menționate la articolele 3-6.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 82
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infracțiunea a fost săvârșită împotriva 
unui copil aflat într-o situație deosebit de 
vulnerabilă, în special datorită unui 
handicap mental sau fizic sau datorită unei 
situații de dependență;

(b) infracțiunea a fost săvârșită împotriva 
unui copil aflat într-o situație deosebit de 
vulnerabilă, în special din cauza unui 
handicap mental sau fizic, din cauza
sărăciei și a excluziunii sociale sau din 
cauza unei situații de dependență;

Or.en

Amendamentul 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se poate interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii.

(1) Pentru a evita riscul recidivei, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a se 
asigura că unei persoane fizice care a fost 
condamnată pentru oricare dintre 
infracțiunile menționate la articolele 3-7 i 
se interzice, cu caracter temporar sau 
permanent, să desfășoare activități care 
presupun contactul periodic cu copii.

Or.en

Amendamentul 84
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en

Amendamentul 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre ar trebui să 
garanteze introducerea unei obligații 
pozitive pentru organizațiile din sectorul 
public și din cel privat care exercită 
activități ce presupun contacte regulate cu 
copiii de a verifica în mod activ 
antecedentele penale ale noilor angajați, 
precum și aplicarea de către organizațiile 
care prestează servicii pentru copii, 
inclusiv școlile, a unor politici ferme și 
active de protecție a copiilor.  

Or.en

Justificare

Înregistrarea și schimbul de informații trebuie completate cu acțiuni întreprinse de 
organizațiile care au contacte regulate cu copiii, pentru a garanta, prin intermediul  
controalelor prealabile angajării, verificarea antecedentelor penale ale candidaților la 
ocuparea unui post sau la exercitarea de activități care presupun contacte cu copiii înainte de 
transmiterea ofertei de angajare. 
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Amendamentul 86
Mary Honeyball

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd posibilitatea de a
nu urmări penal sau a sancționa victimele 
copii pentru infracțiunile menționate la 
articolul 4 și la articolul 5 alineatele (4)-
(6), pentru implicarea acestora în activități 
ilegale ca o consecință directă a faptului că 
au făcut obiectul acelor infracțiuni.

Statele membre nu urmăresc penal și nici 
nu sancționează victimele copii pentru 
infracțiunile menționate la articolul 4 și la 
articolul 5 alineatele (4)-(6), pentru 
implicarea acestora în activități ilegale ca o 
consecință directă a faptului că au făcut 
obiectul acelor infracțiuni.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în ceea ce privește 
infracțiunile menționate la articolele 3-7, 
cercetarea sau urmărirea penală nu sunt 
condiționate de depunerea unei plângeri 
prealabile sau de formularea unei acuzații 
de către victimă și că procedura penală 
poate continua chiar și în cazul în care 
victima și-a retras declarațiile.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în ceea ce privește 
infracțiunile menționate la articolele 3-7, 
cercetarea sau urmărirea penală nu sunt 
condiționate de depunerea unei plângeri 
prealabile sau de formularea unei acuzații 
de către victimă și că procedura penală 
poate continua chiar și în cazul în care 
victima și-a retras declarațiile. Se aplică 
proceduri conforme cu legislația în 
vigoare în statele membre.  
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Or.es

Amendamentul 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
instrumente de investigare eficace pentru 
persoanele, unitățile sau serviciile 
responsabile cu cercetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7, prevăzând posibilitatea de 
acțiuni sub acoperire, cel puțin în acele 
cazuri unde se folosește tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor.

(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura disponibilitatea unor 
instrumente de investigare eficace pentru 
persoanele, unitățile sau serviciile 
responsabile cu cercetarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor menționate la 
articolele 3-7, prevăzând posibilitatea de 
acțiuni sub acoperire, cel puțin în acele 
cazuri unde se folosește tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor. Măsurile 
fac obiectul unei autorizări prealabile de 
către autoritatea judiciară relevantă din 
statul membru în cauză și sunt executate 
sub supravegherea autorității respective.

Or.es

Amendamentul 89
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor 
de cercetare să încerce identificarea fără 
întârziere a victimelor infracțiunilor 
prevăzute la articolele 3-7, în special prin 
analizarea materialelor pornografice cu 
copii, ca de exemplu fotografii și 
înregistrări audiovizuale transmise sau 
puse la dispoziție prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.
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Or.it

Amendamentul 90
Mary Honeyball

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite unităților sau serviciilor
de cercetare să încerce identificarea 
victimelor infracțiunilor prevăzute la 
articolele 3-7, în special prin analizarea 
materialelor pornografice cu copii, ca de 
exemplu fotografii și înregistrări 
audiovizuale transmise sau puse la 
dispoziție prin intermediul tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor.

(4) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a sprijini unitățile sau serviciile de 
cercetare și a le permite să încerce 
identificarea victimelor infracțiunilor 
prevăzute la articolele 3-7, în special prin 
analizarea materialelor pornografice cu 
copii, ca de exemplu fotografii și 
înregistrări audiovizuale transmise sau 
puse la dispoziție prin intermediul 
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.

Or.en

Justificare

Statele membre trebuie să furnizeze resursele financiare și umane necesare pentru a se 
asigura că unitățile de anchetă sunt pe deplin operaționale și eficiente.

Amendamentul 91
Tiziano Motti

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acord cu măsurile de combatere a 
terorismului, ar trebui adoptate măsuri de 
monitorizare și prevenire cu privire la 
autorii infracțiunilor în sensul articolelor 
3-7 din prezenta directivă. În acest scop, 
Comisia analizează fezabilitatea înființării 
unui sistem european de alertă rapidă 
(SEAR) pentru a coordona activitățile de 
combatere a infracționalității cibernetice, 
desfășurate de autoritățile statelor 
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membre și pentru a împiedica comiterea 
unor infracțiuni de către pedofili și 
delincvenții sexuali, așa cum a solicitat 
Parlamentul European în Rezoluția sa din 
23 iunie 2010 privind crearea unui sistem 
european de alertă rapidă (SEAR) 
împotriva pedofililor și a delincvenților 
sexuali1, care a fost adoptată cu o 
majoritate absolută.
____
1 Texte adoptate, P6_TA(2010)0247.

Or.it

Amendamentul 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre încurajează 
organizațiile de stat și private care 
desfășoară activități implicând contactul 
periodic cu copiii să efectueze formări de 
rutină ale personalului, astfel încât acesta 
să fie capabil să detecteze mai bine dacă 
un copil a fost abuzat și să știe unde ar 
trebui transmise aceste informații. 

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a se asigura că victimele au acces la 
mecanisme confidențiale de denunțare și 
notificare adaptate la nevoile copilului, 
precum liniile de asistență prin telefon 
sau internet, precum și că acestea sunt 
gestionate de specialiști formați în 
tratarea abuzurilor.

Or.en

Justificare

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

Amendamentul 94
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or.en

Amendamentul 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a crea servicii de 
informații, ca de exemplu linii de 
asistență prin telefon și site-uri internet 
pentru a furniza consiliere și asistență 
copiilor.

Or.es

Amendamentul 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un stat membru poate decide că nu va 
aplica sau va aplica doar în cazuri sau 
condiții specifice, regulile de competență 
definite la alineatul (1) literele (c) și (d), 
când infracțiunea în cauză este săvârșită 
în afara teritoriului său.

eliminat

Or.en

Amendamentul 97
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a proteja viața privată a 
victimelor copii, identitatea și imaginea 
acestora, prin împiedicarea difuzării 
publice a informațiilor.

Or.en
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Amendamentul 98
Mary Honeyball

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
drepturile victimelor sunt respectate pe 
deplin:
(a) informând victimele copii cu privire la 
drepturile și serviciile disponibile și, dacă 
nu doresc să primească aceste informații, 
la modul în care va fi tratată ulterior 
reclamația lor, acuzațiile, progresul 
general al anchetei sau al procedurilor, 
rolul lor în această privință și rezultatul 
cazului;
(b) asigurându-se, cel puțin în cazurile în 
care victimele și familiile acestora ar 
putea fi în pericol, ca acestea să fie 
informate, dacă este necesar, dacă 
persoana urmărită penal sau condamnată 
este eliberată temporar sau definitiv;
(c) protejând viața privată a victimelor 
copii, identitatea și imaginea lor, 
adoptând măsuri în conformitate cu 
legislația internă pentru a împiedica 
difuzarea publică a oricăror informații 
care ar putea duce la identificarea lor;
(d) oferind siguranță victimelor copii, 
precum și familiilor și martorilor în 
numele lor, față de intimidări, represalii și 
victimizarea repetată;
(e) asigurând evitarea contactului dintre 
victime și autorii infracțiunilor la tribunal 
sau localurile poliției, cu excepția cazului 
în care autoritățile competente decid 
contrariul în interesul optim al copilului 
sau a cazului în care ancheta sau 
procedura solicită acest contact.

Or.en
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Justificare

Pentru a respecta conformitatea cu articolul 30 din Convenția din 2007 a Consiliului Europei 
privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale.

Amendamentul 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre ar trebui să 
recunoască statutul de agenți activi al 
victimelor copii în domeniul luptei 
împotriva abuzurilor și exploatării 
sexuale, să se asigure să opiniile lor sunt 
ascultate și să adopte măsuri pentru a 
ajuta copiii să dezvolte abilitățile de viață 
necesare pentru a recunoaște și evita 
situațiile în care ar putea fi vulnerabili la 
abuzuri.

Or.en

Justificare

Pentru a respecta conformitatea cu articolul 12 din Convenția privind drepturile copilului, 
care subliniază faptul că este important de a oferi copiilor posibilitatea de a-și formula 
propriile opinii în chestiunile care îi afectează.

Amendamentul 100
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre se asigură că, atunci 
când există incertitudine cu privire la 
vârsta unei persoane care a făcut obiectul 
unei infracțiuni menționate la articolele 
3-7 și atunci când există motive pentru a 

2. Statele membre introduc măsuri 
preventive pentru a proteja copiii. Printre 
acestea se numără:
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crede că persoana este copil, se prezumă 
că persoana este copil și primește acces 
imediat la asistență, sprijin și protecție în 
conformitate cu articolele 18 și 19, până 
la verificarea vârstei.

(i) campanii de sensibilizare și de educare 
a persoanelor în vederea recunoașterii 
semnelor de abuz sexual asupra copiilor 
atât pe internet, cât și în afara acestuia; 
Ar trebui oferite informații și sprijin 
publicului larg pentru a ajuta persoanele 
să protejeze copiii;
(ii) programe de sensibilizare la nivelul 
școlilor și grupurilor de activități ale 
copiilor pentru a-i educa pe copii să 
recunoască și să evite situațiile cu risc 
ridicat;
(iii) măsuri care să asigure că rețelele de 
socializare de pe internet au o aplicație tip 
„buton de alertă”, astfel încât copiii să 
poată alerta autoritățile relevante în cazul 
unor comportamente sexuale inadecvate, 
deoarece manipularea psihologică și 
acostarea copiilor pe internet, în camerele 
virtuale de conversație și rețelele de 
socializare, este un fenomen în creștere; 
în acest scop, este necesar să se creeze 
proceduri clare și coerente de 
monitorizare cu privire la instanța unde 
se transmite denunțul, modul în care va fi 
analizat acesta, precum și sprijinul și 
asistența care vor fi acordate copilului;
(iv) verificări foarte serioase ale 
antecedentelor penale pentru toate 
tipurile de angajare, fie de tip voluntariat, 
fie angajare remunerată, care presupun 
lucrul cu copiii și cu tinerii care nu au 
împlinit 18 ani;
(v) măsuri care să exploreze posibilitatea 
implementării unui sistem de „alertă 
maximă” prin care informațiile /datele cu 
privire la cei mai periculoși infractori în 
materie de abuzuri sexuale asupra 
copiilor să fie comunicate între statele 
membre, când autorii de infracțiuni 
călătoresc în UE; aceste date/informații 
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fac obiectul legislației în vigoare la 
nivelul UE sau național în materie de 
protecția datelor.

Or.it

Amendamentul 101
Antigoni Papadopoulou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
(2a) Statele membre introduc protecția 
preventivă a copiilor. Aceasta include:
(a) campanii de sensibilizare și de educare 
care să ajute la recunoașterea semnelor 
abuzului sexual asupra copiilor atât pe 
internet, cât și în afara internetului; ar 
trebui oferite informații și sprijin 
publicului larg astfel încât copiii să poată 
fi protejați;
(b) furnizarea unor programe de formare 
adecvată pentru părinți pentru a-i ajuta în 
contactul zilnic, comunicarea și 
abordarea copiilor și pentru a-i ajuta, de 
asemenea, să împiedice, să stopeze și să 
identifice cazurile de abuz asupra 
copiilor, astfel încât să fie capabili să 
ofere toate formele de asistență;
(c) programe educative de sensibilizare la 
nivelul școlilor și grupurilor de activități 
ale copiilor pentru a-i educa pe aceștia să 
recunoască și să evite situațiile cu risc 
ridicat;
(d) introducerea educației sexuale în școli 
în toate statele membre, astfel încât copiii 
să fie capabili de la o vârstă fragedă să 
acceseze informații complexe și ușor de 
înțeles cu privire la temele legate de 
sexualitate și reproducere, permițându-le 
astfel să se simtă în largul lor, să-și 
accepte corpul și sexualitatea;
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(e) măsuri care să asigure că rețelele de 
socializare de pe internet au o aplicație tip 
„buton de alertă”, astfel încât copiii să 
poată alerta autoritățile relevante în cazul 
unor comportamente sexuale inadecvate, 
deoarece manipularea psihologică și 
acostarea copiilor pe internet, în camerele 
virtuale de conversații și rețelele de 
socializare, este un fenomen în creștere;
este necesar să se creeze proceduri de 
monitorizare clare și coerente cu privire 
la instanța unde se transmite denunțul, 
modul în care va fi analizat acesta, 
precum și sprijinul și asistența care vor fi 
acordate copilului;
(f) furnizarea unor informații suficiente 
prin programele radio și TV cu privire la 
pericolele legate de utilizarea 
nesupravegheată a internetului de către 
copii și modalitățile de a-i proteja 
împotriva accesării unor pagini web 
periculoase;
(g) verificări foarte serioase ale 
antecedentelor penale pentru toate 
tipurile de angajare care presupun lucrul 
cu copiii și cu tinerii care nu au împlinit 
18 ani, fie de tip voluntariat, fie angajare 
remunerată;
(h) măsuri care să exploreze posibilitatea 
implementării unui sistem de „alertă 
maximă” prin care informațiile /datele cu 
privire la cei mai periculoși infractori în 
materie de abuzuri sexuale asupra 
copiilor să fie comunicate între statele 
membre, când autorii de infracțiuni 
călătoresc în UE. Aceste date/informații 
fac obiectul legislației în vigoare la 
nivelul UE sau național în materie de 
protecția datelor.

Or.el
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Amendamentul 102
Marina Yannakoudakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să utilizeze activele confiscate 
de la infractori pentru a finanța servicii 
suplimentare terapeutice și de integrare 
pentru victimele pornografiei infantile.

Or.en

Amendamentul 103
Antigoni Papadopoulou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or.en

Amendamentul 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.en
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Justificare

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

Amendamentul 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – punctul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) audierile copilului care este victimă se 
desfășoară, atunci când este necesar, în 
incinte concepute sau adaptate în acest 
scop;

(b) audierile copilului care este victimă se 
desfășoară, atunci când este necesar, în 
incinte concepute sau adaptate în acest 
scop și unde copilul se simte în siguranță;

Or.en

Justificare

Prezentul amendament urmărește creșterea nivelului de protecție a copilului. 

Amendamentul 106
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 19 – punctul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) audierile copilului care este victimă se 
desfășoară, atunci când este necesar, în 
incinte concepute sau adaptate în acest 
scop;

(b) audierile copilului care este victimă se 
desfășoară în incinte concepute sau 
adaptate în acest scop;

Or.en

Amendamentul 107
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în măsura posibilului și dacă este 
cazul, toate audierile copilului care este 
victimă se desfășoară cu aceleași persoane;

(d) toate audierile copilului care este 
victimă se desfășoară cu aceleași persoane;

Or.en

Amendamentul 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) copilul care este victimă poate fi însoțit 
de reprezentantul său legal sau, după caz, 
de un adult desemnat de copil, cu excepția 
cazului în care s-a adoptat o decizie 
contrară, întemeiată, cu privire la persoana 
respectivă.

(f) copilul care este victimă ar trebui
însoțit de tutorele numit, de reprezentantul 
său legal sau, după caz, de un adult 
desemnat de copil, cu excepția cazului în 
care s-a adoptat o decizie contrară, 
întemeiată, cu privire la persoana 
respectivă.

Or.en

Justificare

Prezentul amendament urmărește creșterea nivelului de protecție a copilului. 

Amendamentul 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 110
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura punerea la dispoziție de 
programe sau de măsuri de intervenție 
eficace în vederea prevenirii și minimizării 
riscurilor de recidivă în ceea ce privește 
infracțiunile cu caracter sexual îndreptate 
împotriva copiilor, precum măsuri pentru 
reabilitarea și reintegrarea infractorului.
Programele sau măsurile de acest tip sunt 
accesibile în orice moment al procedurii 
penale, în mediul carceral sau în afara 
acestuia, conform condițiilor prevăzute în 
dreptul intern.

Or.en

Amendamentul 111
Gesine Meissner

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or.de

Justificare

Femeile sunt, de asemenea, autoare sau coautoare ale unor infracțiuni de pornografie 
infantilă și de difuzare a conținutului de acest tip pe internet.

Amendamentul 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Programele sau măsurile de intervenție de 
acest tip se adaptează pentru a răspunde 
nevoilor speciale de dezvoltare ale copiilor 
care săvârșesc infracțiuni sexuale asupra 
altor copii, inclusiv cei care nu au împlinit 
vârsta pentru a răspunde penal. Statele 
membre ar trebui să se asigure că acești 
copii beneficiază de o reacție adecvată, 
care include o evaluare a nevoilor lor 
individuale și un tratament adecvat pentru 
a aborda comportamentul lor infracțional.

Or.en

Amendamentul 113
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Eliminarea site-urilor internet care conțin 
materiale pornografice cu copii



PE450.622v01-00 44/50 AM\833654RO.doc

RO

Or.en

Amendamentul 114
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Eliminarea site-urilor internet care conțin 
materiale prezentând abuzuri sexuale 
asupra copiilor

Or.en

Amendamentul 115
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or.en

Amendamentul 116
Antigoni Papadopoulou

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a elimina de la sursă paginile 
internet care conțin sau diseminează 
pornografie infantilă și a asigura o 
eliminare rapidă a materialului ofensator.

Or.en

Amendamentul 117
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține eliminarea rapidă de la 
sursă a materialelor prezentând abuzurile 
sexuale asupra copiilor depozitate sau
difuzate prin serviciile de internet. 
Eliminarea de la sursă se face sub rezerva 
unor garanții juridice și judiciare clare, în 
special pentru a se asigura faptul că se 
păstrează dovezile pentru anchetele 
penale. În plus, Comisia și statele membre
adoptă toate măsurile necesare pentru a 
stabili proceduri de notificare rapidă și de 
eliminare a acestui conținut în cazul în 
care acesta este găzduit de țări terțe.

Or.en
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Amendamentul 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, a 
accesului utilizatorilor de internet la 
paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă, în 
cazurile în care nu este posibilă 
eliminarea lor imediată. Blocarea 
accesului se face sub rezerva unor garanții 
adecvate, în special pentru a se asigura 
faptul că blocarea se limitează la ceea ce 
este necesar, că utilizatorii sunt informați 
asupra motivelor blocării și că furnizorii de 
conținut sunt informați cu privire la 
posibilitatea contestării acesteia.

Or.es

Amendamentul 119
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu Directiva 
2001/29/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 22 mai 2001 privind 
armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și ale drepturilor 
conexe în societatea informațională1 și 
Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală2, precum și
Hotărârea Curții de Justiție a 
Comunităților Europene din 19 februarie 
2009 în Cauza C-557/07, LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
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Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 
Telecommunication GmbH3, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru 
a spori responsabilitatea furnizorilor de 
servicii de internet astfel încât aceștia să 
interzică accesul la site-urile de 
pornografie infantilă de care au 
cunoștință.
___________
1JO L 167, 22.6.2001, p. 10
2JO L 157, 30.4.2004, p. 45
3JO C 113, 16.5.2009, p. 14

Or.fr

Amendamentul 120
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Trebuie să se recunoască faptul că 
există numeroase puncte de acces pentru 
vizionarea imaginilor cu pornografie 
infantilă online și că infractorii se vor 
adapta la progresul continuu al 
tehnologiei și al aplicațiilor.

Or.en

Amendamentul 121
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Deținătorii unui domeniu ar trebui să 
fie responsabilizați în ceea ce privește 
conținutul înregistrat pe site-ul lor de 
internet.
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Or.en

Amendamentul 122
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă.

Or.en

Amendamentul 123
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a obține eliminarea 
paginilor internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. Statele 
membre adoptă măsuri eficiente pentru a 
investiga paginile de internet care au 
conținut ilegal, în cadrul cooperării 
transfrontaliere.

Or.en

Amendamentul 124
Edit Bauer

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a se aduce atingere celor de mai 
sus, statele membre iau toate măsurile 
adecvate de aplicare a legii pentru a 
notifica rapid statele membre cu privire la 
existența materialelor care conțin abuzuri 
sexuale asupra copiilor și pentru a obține 
eliminarea acestora.

Or.en

Amendamentul 125
Chrysoula Paliadeli

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or.en

Amendamentul 126
Marina Yannakoudakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este important să se recunoască 
faptul că s-a înregistrat o descreștere 
semnificativă a cifrei de site-uri 
comerciale active de pornografie infantilă 
și că organizatorii site-urilor comerciale 
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de pornografie infantilă distribuie în 
principal imagini, fără a le produce. 
Imaginile de pe site-urile comerciale sunt 
în general vechi și deseori reciclate.

Or.en

Amendamentul 127
Marina Yannakoudakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Coaliția financiară europeană ar 
trebui să-și extindă domeniul de 
competență pentru a acoperi toate 
imaginile de pornografie infantilă online 
și nu doar site-urile comerciale de 
pornografie infantilă.

Or.en

Amendamentul 128
Edit Bauer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia Europeană prezintă 
Parlamentului European un raport anual 
privind activitățile desfășurate de statele 
membre pentru a elimina materialele care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor de 
pe internet.

Or.en


