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КРАТКА ОБОСНОВКА

Основна информация

Поради своята уязвимост децата са изложени на по-голям риск от малтретиране или 
сексуална злоупотреба. Според УНИЦЕФ индустрията на детската порнография 
генерира 20 милиарда евро, а 1 милион деца се използват за тази ужасяваща цел1. 
Сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца са изключително тежки 
престъпления и могат да нанесат дългосрочни физически, психологически и социални 
вреди на жертвите, на техните семейства и на семействата на извършителите.

Определения

С оглед на това, че настоящият доклад е част от обикновената законодателна 
процедура, е важно да се включи определение за „дете“. Организациите за закрила на 
децата препоръчват за „дете“ да се счита всяко лице под възрастта, на която е способно 
да формира правновалидна воля в държавата-членка, а „юноша“ да означава всяко лице 
над възрастта, на която е способно да формира правновалидна воля, но под 18 години2. 
Това е важно разграничение от правна гледна точка, тъй като подобно на „децата“, 
които са под възрастта, на която са способни да формират правновалидна воля, и 
„юношите“, които са над тази възраст, но под 18 години, продължават да имат право на 
защита от сексуална експлоатация.    

Докладчикът счита, че понятието „детска порнография“ следва да се използва като 
противоположно на понятието „изображение на малтретиране на дете“. Понятието 
„изображение на малтретиране на дете“ има широк смисъл и се използва за описание на 
изображения на най-различни престъпни деяния, които не е задължително да имат 
сексуално естество.  Понятието „детска порнография“ има по-широк правен смисъл в 
съществуващите протоколи и конвенции и всички негови тълкувания се ползват с 
широко признание като валидни. 

Измерението на пола

Предвид чувствителния характер на въпроса получаването на точни данни относно 
броя на децата жертви, съответно от мъжки и женски пол, е проблематично. Известно е 
обаче, че по-голям брой момичета, отколкото момчета, съобщават за сексуално 
малтретиране. В настоящото становище се защитава тезата, че на сексуално 
малтретиране и експлоатация могат да бъдат подложени и двата пола и че това не е 
въпрос, който се съсредоточава единствено върху женския пол. В настоящото 
становище се признава също така, че жените, тъй като те са тези, които основно 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 Национално общество за превенция на прояви на жестокост към деца (National Society for the Prevention 
of Cruelty to Children), юни 2010 г., и изслушване относно сексуалното малтретиране на деца в интернет, 
организирано от група EPP, 2010 г.
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полагат грижи за децата, имат безценна роля за успеха на грижите за жертва  или 
извършител. 

Жертвите

Децата, които са били жертва на сексуално малтретиране, могат да носят белезите от 
това преживяване през целия си живот, дори като възрастни. Децата, които са били 
подложени на такова малтретиране, могат да станат жертви многократно, тъй като 
изображенията в интернет остават дълго след като деянието е било осъществено. 

Извършителите

Важно е нарушителите да бъдат възпрени от повторно извършване на престъпно 
деяние. Фактите сочат, че е необходимо това да бъде извършено на национално 
равнище чрез разнообразие от комплексни мерки.  Една такава мярка е препоръчаното 
въвеждане на гореща телефонна линия за лица, които обмислят да извършат сексуална 
злоупотреба с дете.  Изследванията многократно сочат, че ако лицата имат възможност 
да обсъдят разсъжденията си с опитен консултант, те могат да бъдат възпрени от 
рецидив.   Настоящото становище препоръчва също държавите-членки да предложат 
надеждни програми за лечение на извършителите на сексуално посегателство, които 
могат за помогнат за рехабилитацията. 

Често забравян проблем е необходимостта да се предостави подкрепа и консултация на 
семейството на извършителя1. Най-близките членове на семейството на извършителя 
често са безмълвни жертви, които ежедневно понасят притеснения вътре в рамките на 
семейството и извън него, сред по-широката общественост. 
  
Изтриване и блокиране на съдържание 

Сред заинтересованите страни се води разгорещена дискусия по въпроса за изтриването 
и блокирането на съдържание.   При разглеждането на този подход е необходимо да се 
постигне внимателен баланс между демократичното регулиране на интернет от гледна 
точка на свободата на словото, от една страна, и закрилата и благосъстоянието на 
нашите деца, от друга. Държавите-членки са задължени да работят с доставчиците на 
интернет услуги, за да гарантират, че децата са защитени от незаконна дейност, 
свързана със сексуална злоупотреба с деца.  Задължението за установяване на контрол 
и проверки на безопасността с цел закрила  на децата също е важно съображение.   

В редица държави-членки се оказа успешно блокирането на сайтове на местно 
равнище2.  По тази причина е от ключово значение държавите-членки на първо място 
да получат разрешение за изтриване на интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография и, ако изтриването не е възможно, за блокиране 
на достъпа за потребители на интернет на тяхна територия до интернет страници, 
съдържащи или разпространяващи детска порнография. Извън юрисдикцията на ЕС и 

                                               
1 Изслушване в групата на ЕНП относно сексуалната злоупотреба с деца по интернет, 2010 г.
2 The Internet Watch Foundation Company
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там, където посоченият контрол е неефикасен, блокирането вместо изтриването може 
да бъде единственото ефикасно решение.    

Настоящото становище призовава държавите-членки да работят със сектора на 
високите технологии и с доставчиците на интернет услуги, като споделят най-добри 
практики и  обменят информация в дух на сътрудничество. 

Резюме

Настоящото становище възприе балансиран и разумен подход към проблема и положи 
усилия да остане в рамките на правомощията на комисията по правата на жените и 
равенството между половете и на тези на Европейския съюз в съответствие с Договора 
от Лисабон. 

Очевидно е, че е правилно да предприемем подход, който си поставя за цел да се 
справи с дълбоките причини на проблема с оглед на елиминиране на престъплението.   
Общество, което превръща  в ценност уязвимите лица като децата ще се насочи 
категорично към създаване на култура, в която сексуалната злоупотреба и експлоатация 
на деца ще бъдат неприемливи. 

Естеството на това престъпление бързо се променя, особено с продължаващия 
напредък на технологиите и тяхното приложение. Докато в миналото съществуването 
на детската порнография беше ограничено до материални носители като плакати или 
фотографии, днес безплатно могат да се изпращат снимки по цял свят.Престъпният 
характер на посоченото деяние, злоупотребата с най-уязвимите и нашето задължение да 
закриляме децата означава, че не трябва да се колебаем да предприемем енергични и 
категорични действия. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада 
си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Жертви на сексуално 
малтретиране могат да бъдат деца и 
юноши както от женски, така и от 
мъжки пол.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Жертвите на трафик на хора 
често са били жертви на 
малтретиране и сексуална 
експлоатация като деца.

Or. en

Обосновка

Съществува по-голяма вероятност децата да страдат от дългосрочни физически и 
психологически последици от сексуално малтретиране. Това може да причини 
отчуждаване от семейството и общността, което от своя страна може да ги 
направи уязвими към други форми на експлоатация като трафика на хора.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Системите за наказателно 
правораздаване са неделима част от 
всяка държава-членка; въпреки че 
държавите-членки имат свободата 
да определят сами наказанията за 
престъпни деяния, те следва да 
прилагат присъди, които 
съответстват на тежестта на 
извършените престъпления.

Or. en

Обосновка

Наказателното право е от компетентността на държавите-членки и следователно 
те следва сами да определят наказанията.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Държавите-членки следва да 
насърчават открит диалог и 
комуникация със страните извън 
Съюза и да работят в дух на 
сътрудничество, за да гарантират, че 
когато това е възможно, се 
предприемат подходящи действия 
срещу нарушителите от Съюза, 
които пътуват извън неговите 
граници с цел секс туризъм, при 
тяхното завръщане.

Or. en

Обосновка

Проблемът със секс туризма може да бъде ефективно преодолян само чрез 
трансгранично сътрудничество между всички страни.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 18 години;

а) „дете“ означава всяко лице под 
възрастта, на която е способно да 
формира правновалидна воля, 
приложима в държавата-членка;

Or. en

Обосновка

Трябва да се направи разграничение между „дете“, което е под възрастта, на която е 
способно да формира правновалидна воля, и „юноша“, който е над тази възраст, но 
под 18 години, и което трябва да бъде защитено от сексуална експлоатация
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „юноша“ означава всяко лице над 
възрастта, на която е способно да 
формира правновалидна воля, 
приложима в държавата-членка, но 
под 18 години;

Or. en

Обосновка

Трябва да се направи разграничение между „дете“, което е под възрастта, на която е 
способно да формира правновалидна воля, и „юноша“, който е над тази възраст, но 
под 18 години, и което трябва да бъде защитено от сексуална експлоатация

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „детска порнография“ означава б) „детска порнография“ е форма на 
малтретиране на деца и означава

Or. en

Обосновка

Когато се използва понятието „детска порнография“ акцентът се поставя върху 
сексуалната цел на деянието, докато понятието „изображение на малтретиране на 
дете“ има широк смисъл и се използва за описание на изображения на най-различни 
престъпни деяния, които не е задължително да имат сексуално естество: 
настоящият инструмент обхваща сексуалното малтретиране, сексуалната 
експлоатация на деца и детската порнография. Като има предвид обхвата на 
инструмента, както и действащото законодателство и правната терминология, 
използвана в протокола към Конвенцията за правата на детето относно търговията 
с деца, детската проституция и детската порнография и Конвенцията на Съвета на 
Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално 
посегателство, докладчикът предлага да се използва словосъчетанието „детска 
порнография“.
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Склоняването за сексуални цели на 
дете, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, да е 
свидетел на сексуално малтретиране или 
сексуални действия, дори ако то не 
участва в тях, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от две години.

2. Склоняването за сексуални цели на 
дете, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, да е 
свидетел на сексуално малтретиране или 
сексуални действия, дори ако то не 
участва в тях, се наказва с лишаване от 
свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участието в сексуални действия с 
дете, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, се 
наказва с лишаване от свобода за
максимален срок не по-малък от пет 
години.

3. Участието в сексуални действия с 
дете, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, се 
наказва с лишаване от свобода за 
определен срок.

Or. en



PE448.743v01-00 10/24 PA\829557BG.doc

BG

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) е извършена злоупотреба с 
установени отношение на доверие, власт 
или въздействие върху детето, се 
наказва с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малък от осем 
години; или

i) е налице злоупотреба с установени 
отношение на доверие, власт или 
въздействие върху детето; или

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) е извършена злоупотреба с особено 
уязвимо положение на детето, по-
конкретно поради умствено или 
физическо увреждане или положение на 
зависимост, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от осем години; или

ii) е налице злоупотреба с 
положението на детето, което е
особено уязвимо, по-конкретно поради 
умствено или физическо увреждане или 
положение на зависимост; или

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) е използвано принуждаване, сила 
или заплахи, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от десет години.

iii) е използвано принуждаване, сила 
или заплахи; 
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се наказва с лишаване от свобода за 
определен срок.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Принуждаването на дете да участва в 
сексуални действия с трето лице се 
наказва с лишаване от свобода за
максимален срок не по-малък от 
десет години.

5. Принуждаването на дете да участва в 
сексуални действия с трето лице се 
наказва с лишаване от свобода за 
определен срок.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Склоняването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

2. Склоняването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за определен
срок.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Извличането на печалба от дете, 3. Извличането на печалба от дете, 
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участващо в порнографски 
представления, или експлоатацията на 
такова дете по друг начин се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

участващо в порнографски 
представления, или експлоатацията на 
такова дете по друг начин се наказват с 
лишаване от свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 
участват деца, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от две години.

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 
участват деца, се наказва с лишаване от 
свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Набирането на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години.

5. Набирането на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за определен
срок.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Склоняването на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години.

6. Склоняването на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Извличането на печалба от дете, 
участващо в детска проституция, или 
експлоатацията на такова дете по друг 
начин се наказват с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от пет години.

7. Извличането на печалба от дете, 
участващо в детска проституция, или 
експлоатацията на такова дете по друг 
начин се наказват с лишаване от 
свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Участието в сексуални действия с 
дете, когато се прибягва до детска 
проституция, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от пет години.

8. Участието в сексуални действия с 
дете, когато се прибягва до детска 
проституция, се наказва с лишаване от 
свобода за определен срок.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 4 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Принуждаването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от осем години.

9. Принуждаването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за определен
срок.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 4 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Набирането на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от осем години.

10. Набирането на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Принуждаването на дете да участва 
в детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от десет години.

11. Принуждаването на дете да участва 
в детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за определен срок.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Придобиването или притежаването на 
детска порнография се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от една година.

2. Придобиването или притежаването на 
детска порнография се наказват с 
лишаване от свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съзнателното получаване на достъп 
посредством информационни и 
комуникационни технологии до детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от една година

3. Съзнателното получаване на достъп 
посредством информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) до 
детска порнография се наказва с 
лишаване от свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дистрибуцията, разпространението 
или предаването на детска порнография 
се наказва с лишаване от свобода за
максимален срок не по-малък от две 
години.

4. Дистрибуцията, разпространението 
или предаването на детска порнография 
се наказва с лишаване от свобода за 
определен срок.
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Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Предлагането, доставянето или 
предоставянето на разположение на 
детска порнография се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

5. Предлагането, доставянето или 
предоставянето на разположение на 
детска порнография се наказва с 
лишаване от свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производството на детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-
малък от пет години.

6. Производството на детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за определен срок.

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 14 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки работят в 
партньорство с правоприлагащите 
агенции, съдебните органи, 
свързаната с информационните и 
комуникационните технологии 
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промишленост, доставчиците на 
интернет услуги, банковия сектор и 
неправителствените организации.
Държавите-членки си сътрудничат и 
обменят примери на най-добри 
практики в борбата срещу 
сексуалната експлоатация на деца в 
тези държави-членки, където 
специализираните звена работят 
ефективно.

Or. en

Обосновка

Всеобхватен подход, при който между държавите-членки и съответните 
заинтересовани страни се извършва обмен на най-добри практики, е от съществено 
значение за преодоляването на трансграничния характер на това престъпление.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 14 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Тъй като превенцията се 
осъществява най-добре чрез 
възпирането на извършителя, 
Комисията проучва възможността за 
създаване на център за борба срещу 
компютърните престъпления.

Or. en

Обосновка

Би могло да се разгледа възможността за създаване на център за борба срещу 
компютърните престъпления в съответствие със заключенията на Съвета по общи 
въпроси от неговото заседание на 26 април 2010 г.
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат
необходимите мерки, за да насърчат 
всяко лице, което действа 
добросъвестно и което знае или 
подозира за престъпления, посочени в 
членове 3─7, да докладва тези факти на 
компетентните служби.

2. Държавите-членки приемат
необходимите мерки, за да насърчат 
всяко лице, което знае за престъпления, 
посочени в членове 3─7, или подозира 
добросъвестно, че такива може да са 
били извършени, да докладва тези 
факти на компетентните служби. Всяко 
лице, което съобщава за такива 
престъпления, попада в обхвата на 
защитата на данните и 
анонимността.

Or. en

Обосновка

За да се насърчат хората да предприемат действия и да съобщават за случаи на 
сексуално малтретиране на деца, е абсолютно необходимо да се създаде увереност у 
информиращия, че неговата анонимност ще бъде защитена през цялото време.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки установяват 
превантивни мерки за защита за 
децата. Те включват:
i) инициативи за повишаване на 
осведомеността и образователни 
кампании, в които се обръща 
внимание на признаците на сексуално 
малтретиране на деца както в онлайн 
среда, така и извън нея. На 
обществеността следва да се 
предоставят информация и подкрепа, 
които да я подпомогнат при 
закрилата на децата;
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ii) образователни програми за 
повишаване на осведомеността в 
училищата и детски работни групи, с 
цел да се научат децата да 
разпознават и да избягват ситуации с 
висок риск;
iii) мерки, с които да се гарантира, че 
социалните интернет мрежи 
включват приложение „паник бутон“, 
чрез което децата могат да 
предупредят съответните органи за 
всяка проява на неуместно сексуално 
поведение, тъй като склоняването на 
деца към сексуални действия 
(„grooming“) в интернет, чрез чат 
стаи и социални мрежи, се разраства. 
Необходимо е да се въведат ясни и 
последователни процедури за 
последващи действия, които да 
посочват кой на кого докладва, как се 
обработват случаите и каква 
подкрепа и помощ се предоставят на 
децата; 
iv)строги проверки за съдимост за 
всички видове трудова заетост, 
които са свързани с работа с деца и 
юноши под 18 години, независимо дали 
на доброволни начала или срещу 
заплащане;
v) мерки за проучване на 
възможността за прилагане на 
система за „червен сигнал за 
тревога“, чрез която сведения/данни 
относно най-опасните извършители 
на сексуални престъпления срещу 
деца се съобщават между държавите-
членки, когато извършителят 
предприема пътуване в ЕС. Тези 
сведения/данни влизат в обхвата на 
всички действащи европейски и 
национални закони за защита на 
данните.

Or. en
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат, при 
необходимост и възможност, мерки за 
оказване на помощ и подкрепа на 
семейството на жертвата. По-конкретно, 
при необходимост и възможност,
държавите-членки прилагат спрямо 
семейството член 4 от Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета.

4. При необходимост и възможност
държавите-членки предприемат мерки 
за оказване на помощ и подкрепа на 
семейството на жертвата, които 
признават, че жените са тези, които 
основно полагат грижи в рамките на 
семейството.   По-конкретно 
държавите-членки прилагат спрямо 
семейството член 4 от Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки използват 
съществуващите структури за 
превенция и борба срещу дейността 
на престъпните мрежи, участващи в 
производството, продажбата или 
разпространението на детска 
порнография, например, Работната  
рамка за анализ на Европол и за 
прилагане на необходимото 
законодателство или други мерки, за 
да насърчат и подкрепят 
въвеждането на информационни 
услуги като телефонни или интернет 
линии за  помощ, които поверително 
и при гарантиране на анонимността 
да предоставят съвети на 
обаждащите се.  

Or. en
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Обосновка

Информационни услуги като телефонни линии за помощ могат да се окажат 
жизненоважно средство да борба срещу сексуалната злоупотреба с деца. Член 13 от 
Конвенцията на Съвета на Европа срещу сексуално посегателство признава това. 

Изменение 35

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
ефективни програми и мерки за 
интервенция с цел предотвратяване и 
намаляване на рисковете от повторно 
извършване на престъпления от 
сексуален характер срещу деца. Тези 
програми и мерки са достъпни по време 
на наказателното производство и във 
или извън затвора съгласно 
разпоредбите на националното 
законодателство.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че са осигурили достъп до ефективни 
надеждни програми за лечение на 
извършителите на сексуални 
посегателства или са въвели мерки с 
цел предотвратяване и намаляване на 
рисковете от повторно извършване на 
престъпления от сексуален характер 
срещу деца. Тези надеждни програми 
за извършителите на сексуални 
посегателства и мерки са достъпни по 
време на наказателното производство и 
във или извън затвора в съответствие 
с разпоредбите на националното 
законодателство. Държавите-членки 
предлагат програми за консултация и 
съвет в подкрепа на семейството на 
извършителя. 

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да разполагат с надеждни програми, които да подпомагат 
нарушителя да осъзнае своите действия и отговорности с поставяне на акцент върху 
повторната интеграцията в обществото. 
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Изменение 36

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такива програми и мерки за 
интервенция следва да бъдат 
адаптирани за специалните нужди за 
развитие на деца, които са извършили 
сексуално престъпление, включително 
тези, които са под възрастта за 
наказателна отговорност.

Тези програми или мерки за 
интервенция следва да бъдат 
адаптирани, за да отговорят на 
специфичните нужди в развитието на 
децата, извършили сексуално 
престъпление спрямо други деца, 
включително тези, които са под 
възрастта на наказателна отговорност. 
Държавите-членки предоставят 
последователна оценка и процес на 
препращане към друга инстанция, 
която отговаря за проблема с 
престъпното сексуално поведение на 
детето. 

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че спрямо децата, които извършват сексуално 
посегателство срещу други деца не се прилага подход, идентичен с този прилаган 
спрямо възрастни нарушители.  Въпреки че самите деца могат да проявят поведение 
на сексуално посегателство, важно е да се отчита, че самите  деца, които проявяват 
подобно поведение са уязвими във висока степен и често са били обект на 
злоупотреба.  Следва да се разбере, че по-вероятно е децата, а не възрастните, да се 
променят и да развият престъпно поведение. 

Изменение 37

Предложение за директива
Член 20 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Тъй като най-добрата превенция 
се изразява във възпиране на 
извършителя държавите-членки 
разглеждат възможността да 
въведат действащ в целия ЕС 
телефонен номер, който да е 
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достъпен за всеки, който обмисля да 
извърши сексуална злоупотреба с 
дете.   Анонимността на лицата 
трябва да се гарантира.

Or. en

Обосновка

Като превантивна мярка настоящите и потенциални извършители следва да имат 
достъп до телефонна линия за помощ, която може да им предложи подкрепа и 
консултация.   Лице, което изпитва притеснения във връзка с мислите или 
поведението си към деца следва да има възможност да се обади анонимно на 
поверителна телефонна линия за помощ. Такава телефонна линия за помощ с успех 
беше въведена в Обединеното кралство. 

Изменение 38

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
издействат блокиране на достъпа до 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография, 
от потребители на тяхна територия. При 
блокирането на достъпа се вземат 
подходящи защитни мерки, по-
специално за да се гарантира, че 
блокирането се ограничава до 
необходимото, че потребителите са 
уведомени за причините за блокирането 
и че доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени за 
възможността да го обжалват.

1. Държавите-членки предприемат 
мерки, необходими за гарантирането, 
на първо място, на изтриването на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография и като крайно средство, 
ако изтриването не постигне успех,
блокиране на достъпа до интернет 
страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография, 
от потребители на тяхна територия. При 
блокирането на достъпа се вземат 
подходящи защитни мерки, по-
специално за да се гарантира, че 
блокирането се ограничава до 
необходимото с цел да се гарантира 
демократична отчетност, че 
потребителите са уведомени за 
причините за блокирането и че 
доставчиците на съдържание, доколкото 
е възможно, са уведомени за правото 
да възразят срещу блокирането чрез 
механизъм за обжалване. 
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Or. en

Обосновка

Изследвания сочат, че необходимостта да живее с мисълта, че веднъж заредена в 
интернет, снимката му може да бъде копирана и зареждана безброй пъти, създава 
допълнителна травма за детето. Следователно крайната цел е да се премахне сайта, 
но в случаите, когато не е възможно това да бъде незабавно направено, следва да се 
приложи блокиране.  Блокирането следва да се разглежда като „едно от оръжията в 
арсенала“ за борба с това ужасно престъпление.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки полагат 
активни усилия за разрешаване на 
въпроса със софтуера за обмяна (peer-
to-peer software) и повторното 
появяване на дискусионни групи 
(Usenet Newsgroups). 

Or. en


