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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βασικές πληροφορίες

Λόγω της ευάλωτης κατάστασής τους, τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κακομεταχείρισης ή σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, ο κύκλος 
εργασιών της βιομηχανίας παιδικής πορνογραφίας ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ, και 
1 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούνται για το φρικτό αυτό σκοπό1. Η σεξουαλική 
κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρές μορφές 
εγκληματικότητας και μπορούν να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες σωματικές, ψυχολογικές 
και κοινωνικές βλάβες στα θύματα, στις οικογένειές τους και στις οικογένειες των δραστών.

Ορισμοί

Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας είναι σημαντικό να ενσωματωθεί ο ορισμός της έννοιας "παιδί". Οι 
φιλανθρωπικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα παιδιά συνιστούν να θεωρείται "παιδί" 
κάθε άτομο κάτω της ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης στο εν λόγω κράτος μέλος, ενώ 
"έφηβος" θεωρείται κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών που έχει υπερβεί την ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης στο εν λόγω κράτος μέλος2. Πρόκειται για σημαντική διάκριση από 
νομική πλευρά δεδομένου ότι ένα "παιδί" που δεν έχει φτάσει στην ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης και ένας "έφηβος" που έχει υπερβεί την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης αλλά 
είναι κάτω των 18 ετών εξακολουθεί να δικαιούται προστασίας από τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την άποψη ότι αντί του όρου "εικόνα 
κακοποίησης παιδιών" πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "παιδική πορνογραφία". Η "εικόνα 
κακοποίησης παιδιών" συνιστά ευρύ όρο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εικόνων 
από διαφορετικό φάσμα εγκληματικών πράξεων που ενδέχεται να μην έχουν υποχρεωτικά 
σεξουαλικό χαρακτήρα. Ο όρος "παιδική πορνογραφία" έχει ευρύτερο νομικό πεδίο 
εφαρμογής στα ισχύοντα πρωτόκολλα και στις συμβάσεις με αναγνωρισμένο κύρος σε κάθε 
πιθανή ερμηνεία του.

Η διάσταση του φύλου

Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος αυτού η συγκέντρωση επακριβών στοιχείων 
σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών είναι προβληματική. 
Ωστόσο, είναι γνωστό ότι μεγαλύτερος αριθμός κοριτσιών απ' ό,τι αγοριών υφίσταται 
σεξουαλική κακοποίηση. Η παρούσα γνωμοδότηση υποστηρίζει ότι η σεξουαλική 
κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση μπορεί να θίγει και τα δύο φύλα και δεν συνιστά 
επικεντρωμένο στις γυναίκες ζήτημα. Επίσης στη γνωμοδότηση αναγνωρίζεται ότι οι 
γυναίκες, ως τα άτομα που παρέχουν κατά κύριο λόγο φροντίδες στην οικογένεια, 
διαδραματίζουν ανεκτίμητο ρόλο μεριμνώντας επιτυχώς για ένα θύμα ή για ένα δράστη.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, Ιούνιος 2010 και ακρόαση της Ομάδας ΕΛΚ για τη 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Διαδίκτυο, 2010.
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Τα θύματα

Τα παιδιά που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης είναι δυνατό να υποφέρουν από τα 
ψυχικά τραύματα αυτής της εμπειρίας σε όλη τη ζωή τους έως ότου ενηλικιωθούν. Τα παιδιά 
που έχουν υποστεί αυτή τη μορφή κακοποίησης είναι δυνατό να βιώνουν επανειλημμένα το 
ρόλο του θύματος δεδομένου ότι οι εικόνες θα παραμένουν στο διαδίκτυο επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα μετά την πραγματοποίηση της πράξης.

Οι δράστες

Είναι σημαντικό να παρεμποδίζονται οι δράστες ώστε να μην διαπράττουν νέα αδικήματα. Η 
πείρα έχει καταδείξει ότι τούτο πρέπει να πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο με διάφορα 
ολοκληρωμένα μέτρα. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η συνιστώμενη δημιουργία ανοιχτής 
τηλεφωνικής γραμμής για άτομα που σκοπεύουν να κακοποιήσουν σεξουαλικά ένα παιδί. 
Στις έρευνες έχει επανειλημμένα αποδειχτεί ότι εάν οι δράστες είναι σε θέση να συζητήσουν 
για τις σκέψεις τους με εκπαιδευμένο σύμβουλο ενδέχεται να προληφθεί η υποτροπή τους. Η 
παρούσα γνωμοδότηση συνιστά επίσης να παρέχουν τα κράτη μέλη εγκεκριμένα 
προγράμματα θεραπείας σε δράστες σεξουαλικών αδικημάτων ώστε να συμβάλλουν στην 
αποκατάστασή τους.

Ένα ζήτημα που συχνά δε λαμβάνεται υπόψη είναι η ανάγκη να εξασφαλίζεται στήριξη και 
παροχή συμβουλών στην οικογένεια του δράστη1. Τα μέλη του αμεσότερου οικογενειακού 
περιβάλλοντος του δράστη είναι συχνά τα σιωπηλά θύματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά 
διαταραγμένες σχέσεις τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας όσο και προς τα έξω στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.

Διαγραφή και φραγή περιεχομένου

Το ζήτημα της διαγραφής και φραγής περιεχομένου συζητείται έντονα μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων. Εξετάζοντας την προσέγγιση αυτή πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά η 
δημοκρατική ρύθμιση του διαδικτύου, μέσω της ελευθερίας της έκφρασης, και η προστασία 
και η καλή διαβίωση των παιδιών μας. Τα κράτη μέλη έχουν το καθήκον να συνεργάζονται 
με τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά 
προστατεύονται από την παράνομη δραστηριότητα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η 
υποχρέωση να διενεργούνται έλεγχοι και να εξετάζεται η ασφάλεια για την προστασία των 
παιδιών αποτελεί επίσης σημαντικό προβληματισμό.

Σε ορισμένα κράτη μέλη η φραγή ιστοσελίδων σε τοπικό επίπεδο έχει αποδειχθεί επιτυχής2. 
Για το λόγο αυτό, είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τα κράτη μέλη να επιβάλλουν τη 
διαγραφή σελίδων του διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν την παιδική πορνογραφία σε 
πρώτο στάδιο, και εν συνεχεία εάν δεν είναι δυνατή η διαγραφή, ως περαιτέρω ενέργεια, τη 
φραγή της πρόσβασης χρηστών του διαδικτύου στην επικράτειά τους σε σελίδες του 
διαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν την παιδική πορνογραφία. Εκτός της δικαιοδοσίας της 
ΕΕ και σε περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνουν τέτοιου είδους έλεγχοι, η φραγή ή διαγραφή 
περιεχομένων μπορεί να είναι η μόνη βιώσιμη δυνατότητα επιλογής.

                                               
1 Ακρόαση της Ομάδας ΕΛΚ για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Διαδίκτυο, 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company.
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Η παρούσα γνωμοδότηση προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τη βιομηχανία 
τεχνολογίας πληροφοριών και παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο για την ανταλλαγή της 
βέλτιστης πρακτικής και πληροφοριών με πνεύμα συνεργασίας.

Περίληψη

Η παρούσα γνωμοδότηση ακολουθεί ισόρροπη και αιτιολογημένη προσέγγιση στο ζήτημα 
αυτό και έχει προσπαθήσει να περιοριστεί στους τομείς αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, καθώς και στους τομείς αρμοδιοτήτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Είναι σαφές ότι είναι σκόπιμο να επιλεγεί μια προσέγγιση που στοχεύει στην αντιμετώπιση 
των βαθύτερων αιτιών του προβλήματος αποσκοπώντας στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος. Μια κοινωνία που τρέφει μεγάλη εκτίμηση στα ευάλωτα άτομα, όπως είναι τα 
παιδιά, θα καταβάλλει επίμονες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κουλτούρας στην οποία 
θα θεωρείται απαράδεκτη η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών.

Η φύση αυτού του προβλήματος μεταβάλλεται ραγδαία, ιδίως με τη συνεχή εξέλιξη της 
τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Κατά το παρελθόν, η παιδική πορνογραφία 
περιοριζόταν μόνο σε έμπρακτες εφαρμογές όπως οι ταχυδρομικές αποστολές ή οι 
φωτογραφίες. Τώρα πλέον οι εικόνες μπορούν ταχύτατα να διαδίδονται σε όλο τον κόσμο 
χωρίς δαπάνες. Ο εγκληματικός χαρακτήρας αυτών των πράξεων, η κακοποίηση των πλέον 
ευάλωτων ατόμων και η υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τα παιδιά συνεπάγεται ότι δεν 
πρέπει να διστάσουμε να λάβουμε δραστικά και σκληρά μέτρα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 
και οι έφηβοι μπορούν να πέσουν θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης.

Or. en



PE448.743v01-00 6/24 PA\829557EL.doc

EL

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων 
υπήρξαν συχνά θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν τα παιδιά από τις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της σεξουαλικής κακοποίησης τόσο από σωματική όσο και ψυχολογική άποψη. Τούτο 
μπορεί να προκαλέσει την αποξένωσή τους από την οικογένεια και την κοινωνία, πράγμα που 
μπορεί να συντελέσει στην πιο ευάλωτη θέση τους σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης, όπως είναι η 
εμπορία ανθρώπων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα συστήματα του ποινικού δικαίου 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε 
κράτους μέλους· μολονότι τα κράτη μέλη 
μπορούν ελεύθερα να καθορίζουν τις 
ειδικές κυρώσεις τους, θα πρέπει να 
επιβάλλουν ποινές που αντικατοπτρίζουν 
τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που 
έχουν διαπραχθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποινικό δίκαιο συνιστά αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους και συνεπώς τα κράτη μέλη πρέπει 
να καθορίζουν τα ποινικά τους μέτρα.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν 
τον ανοικτό διάλογο και την επικοινωνία 
με χώρες εκτός της Ένωσης και να 
καταβάλλουν προσπάθειες με πνεύμα 
συνεργασίας προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι θα ακολουθούνται οι 
δέουσες διαδικασίες για δράστες από την 
Ένωση που ταξιδεύουν εκτός των 
συνόρων της για λόγους σεξουαλικού 
τουρισμού, στο μέτρο του δυνατού, κατά 
την επιστροφή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σεξουαλικός τουρισμός μπορεί να καταπολεμείται αποτελεσματικά μέσω της διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ όλων των χωρών..

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "παιδί": κάθε πρόσωπο κάτω των 18 
ετών,

(α) "παιδί": κάθε πρόσωπο κάτω από την 
ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης που 
ισχύει στο κράτος μέλος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ ενός παιδιού που δεν έχει φτάσει στην ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης και ενός εφήβου που έχει υπερβεί την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης αλλά είναι 
κάτω των 18 ετών και πρέπει να προστατεύεται από την σεξουαλική εκμετάλλευση.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο (αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) "έφηβος" κάθε πρόσωπο που έχει 
υπερβεί την ηλικία συναίνεσης που ισχύει 
στο κράτος μέλος ηλικίας κάτω των 18 
ετών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ ενός παιδιού που δεν έχει φτάσει στην ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης και ενός εφήβου που έχει υπερβεί την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης αλλά είναι 
κάτω των 18 ετών και πρέπει να προστατεύεται από την σεξουαλική εκμετάλλευση.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) "παιδική πορνογραφία": (β) "παιδική πορνογραφία" ως μορφή 
κακοποίησης παιδιών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη χρησιμοποίηση του όρου "παιδική πορνογραφία" δίδεται έμφαση στον σεξουαλικό σκοπό
της πράξης ενώ "η εικόνα κακοποίησης παιδιών" αποτελεί ευρύ όρο που χρησιμοποιείται για 
την περιγραφή εικόνων διαφορετικού φάσματος αξιόποινων πράξεων όχι απαραιτήτως 
σεξουαλικού χαρακτήρα: στο πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής αυτής πράξης εμπίπτουν η 
σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία. 
Λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής αυτού του μέσου και την ισχύουσα νομοθεσία και 
νομική ορολογία που χρησιμοποιείται στο "Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, την Εμπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία" και την 
"Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική 
Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση" η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης 
συνιστά να χρησιμοποιείται ο όρος "παιδική πορνογραφία".
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η σεξουαλική πράξη με παιδί που δεν 
έχει φθάσει την σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης 
θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής 
επάνω στο παιδί, τιμωρείται με στερητική

(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισμένης 
θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής 
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της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ 
έτη, ή

επάνω στο παιδί, ή

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ii) γίνεται κατάχρηση της κατάστασης του 
παιδιού, κυρίως λόγω διανοητικής ή 
σωματικής αναπηρίας ή κατάστασης 
εξάρτησης,, ή

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή 
απειλής·

τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Ο εξαναγκασμός παιδιών να μετέχει σε 
σεξουαλική πράξη με τρίτο πρόσωπο 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή.
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Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συμμετέχουν παιδιά τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η στρατολόγηση παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 

6. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 



PA\829557EL.doc 13/24 PE448.743v01-00

EL

οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η αποκόμιση κέρδους από τη 
συμμετοχή ή άλλη εκμετάλλευση παιδιού 
που συμμετέχει σε παιδική πορνεία 
τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας 
ποινή.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Η σεξουαλική πράξη με παιδί μέσω 
παιδικής πορνείας τιμωρείται με στερητική 
της ελευθερίας ποινή.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε συμμετοχή 
σε πορνογραφικές παραστάσεις τιμωρείται 
με στερητική της ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

11. Ο εξαναγκασμός παιδιού σε παιδική 
πορνεία τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόκτηση ή κατοχή 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.

2. Η απόκτηση ή κατοχή 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα 
έτος.

3. Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε 
παιδική πορνογραφία μέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 

4. Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή.
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τουλάχιστον δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δύο έτη.

5. Η προσφορά ή με άλλο τρόπο διάθεση 
παιδοπορνογραφικού υλικού τιμωρείται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού 
υλικού τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
έτη.

6. Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού 
υλικού τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με 
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υπηρεσίες επιβολής του νόμου, 
δικαστικές αρχές, τη βιομηχανία 
πληροφοριών και τεχνολογίας 
επικοινωνιών, παρόχους υπηρεσιών 
διαδικτύου, τον τραπεζικό τομέα και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και 
ανταλλάσσουν παραδείγματα βέλτιστης 
πρακτικής για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στα 
κράτη μέλη στα οποία εργάζονται 
επιτυχώς ειδικευμένες μονάδες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ολιστική προσέγγιση που προβλέπει την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των 
κρατών μελών και αρμόδιων ενδιαφερομένων είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την 
καταπολέμηση του διασυνοριακού χαρακτήρα αυτού του εγκλήματος.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Δεδομένου ότι η πρόληψη 
επιτυγχάνεται καλύτερα θέτοντας τέρμα 
στις ενέργειες του δράστη, η Επιτροπή 
εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
κέντρου για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα δημιουργίας κέντρου για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο θα μπορούσε να εξετασθεί παράλληλα με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 26ης Απριλίου 2010.
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν κάθε 
πρόσωπο που γνωρίζει ή υποψιάζεται, 
καλόπιστα, αδικήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 έως 7 να αναφέρει τα 
αδικήματα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν κάθε 
πρόσωπο που γνωρίζει τα αδικήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, ή 
υποψιάζεται καλόπιστα ότι μπορεί να 
έχουν διαπραχθεί, να αναφέρει τα 
αδικήματα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Κάθε άτομο που αναφέρει τα εν λόγω 
αδικήματα θα καλύπτεται από την 
προστασία δεδομένων και την ανωνυμία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρύνονται οι πολίτες να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και να 
αναφέρουν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών πρέπει απαραιτήτως να ενισχύεται 
η  εμπιστοσύνη του πληροφοριοδότη ότι θα προστατεύεται πάντοτε η ανωνυμία του.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
προληπτικά μέτρα προστασίας για τα 
παιδιά. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:
(i) Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης που αναγνωρίζουν τις 
ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών τόσο εντός όσο και εκτός του 
δικτύου. Πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες και στήριξη στο ευρύτερο 
κοινό ούτως ώστε να μπορούν να 
προστατεύουν τα παιδιά.
(ii) Εκπαιδευτικά προγράμματα 
ευαισθητοποίησης στα σχολεία και σε 
κέντρα δραστηριοτήτων των παιδιών 
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προκειμένου να ενημερώζονται τα παιδιά 
ώστε να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν 
καταστάσεις υψηλού κινδύνου.
(iii) Μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα 
κοινωνικά δίκτυα του διαδικτύου 
περιλαμβάνουν μια λειτουργία "κομβίου 
συναγερμού" ούτως ώστε τα παιδιά να 
μπορούν να προειδοποιούν τις αρμόδιες 
αρχές σχετικά με κάθε ανάρμοστη 
σεξουαλική συμπεριφορά, δεδομένου ότι 
η τηλεματική προσέγγιση παιδιών για 
σεξουαλικούς σκοπούς ("grooming") και 
μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας 
("chat rooms") και ιστοσελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται 
διαρκώς. Είναι απαραίτητο να 
καθοριστούν σαφείς και συνεκτικές 
διαδικασίες παρακολούθησης που θα 
ρυθμίζουν ποια υπηρεσία θα λαμβάνει τη 
δήλωση, τον τρόπο διεκπεραίωσής της 
και τι στήριξη και αρωγή θα παρέχεται 
στο παιδί.
(iv) Αυστηροί ποινικοί έλεγχοι για κάθε 
μορφή απασχόλησης που συνεπάγεται 
εργασίες με παιδιά και νέους κάτω της 
ηλικίας των 18 – είτε εθελούσιας είτε
αμειβόμενης.
(v) Μέτρα που εξετάζουν το ενδεχόμενο 
εφαρμογής συστήματος "κόκκινου 
σταδίου συναγερμού" κατά την 
κοινοποίηση πληροφοριών/δεδομένων 
σχετικά με τους πλέον επικίνδυνους 
δράστες σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών μεταξύ κρατών μελών εφόσον ο 
δράστης ταξιδεύει στην επικράτεια της 
ΕΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες/τα εν λόγω 
δεδομένα υπόκεινται σε όλες τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ 
και των κρατών μελών για την προστασία 
των δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν συνδρομή 
και στήριξη στην οικογένεια του θύματος. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, κατά 
περίπτωση και κατά το δυνατόν, 
εφαρμόζουν στην οικογένεια τις διατάξεις 
του άρθρου 4 της απόφασης-πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

4. Κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα προκειμένου 
να εξασφαλίσουν συνδρομή και στήριξη 
στην οικογένεια του θύματος
αναγνωρίζοντας το ρόλο των γυναικών 
ως τα άτομα που παρέχουν κατά κύριο 
λόγο φροντίδες στην οικογένεια.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη, εφαρμόζουν 
στην οικογένεια τις διατάξεις του άρθρου 4 
της απόφασης-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις 
ισχύουσες διαρθρώσεις για την πρόληψη 
και καταπολέμηση των δραστηριοτήτων 
εγκληματικών δικτύων που μετέχουν 
στην παραγωγή, πώληση ή διάδοση 
παιδικής πορνογραφίας, για παράδειγμα, 
το πεδίο εργασιών για την ανάλυση 
δεδομένων της Europol, και εφαρμόζουν 
τα απαιτούμενα νομοθετικά ή λοιπά 
μέτρα για την ενθάρρυνση και στήριξη 
της δημιουργίας υπηρεσιών 
πληροφοριών, όπως είναι τηλεφωνικές ή 
διαδικτυακές υπηρεσίες αρωγής που 
παρέχουν εμπιστευτικές συμβουλές σε 
όσους τις καλούν και τηρούν δεόντως την 
ανωνυμία τους.

Or. en



PA\829557EL.doc 21/24 PE448.743v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Υπηρεσίες πληροφοριών, όπως είναι οι τηλεφωνικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών μπορούν 
να αποτελούν σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 
Το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Σεξουαλική Κακοποίηση 
αναγνωρίζει το ζήτημα αυτό.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένα προγράμματα που θα βοηθούν το δράστη να 
κατανοήσει τις πράξεις και τις ευθύνες του δίνοντας έμφαση στην επανένταξή του στην 
ευρύτερη κοινότητα.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τέτοιου είδους προγράμματα ή μέτρα 
παρέμβασης προσαρμόζονται ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές αναπτυξιακές 
ανάγκες παιδιών που διέπραξαν 
σεξουαλικά αδικήματα σε άλλα παιδιά, 
μεταξύ άλλων, και εκείνων που δεν έχουν 
φθάσει την ηλικία ποινικής ευθύνης. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν συνεκτική 
διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπής 
που ανταποκρίνεται στο πρόβλημα της 
σεξουαλικής συμπεριφοράς παιδιών που 
διαπράττουν αδικήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η μεταχείριση παιδιών που παρενοχλούν σεξουαλικά άλλα 
παιδιά δεν είναι η ίδια με εκείνη που ακολουθείται για ενήλικους δράστες. Μολονότι τα ίδια τα 
παιδιά είναι δυνατό να διαπράττουν επιβλαβείς σεξουαλικές πράξεις, είναι σημαντικό να 
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν αυτή τη συμπεριφορά βιώνουν ιδιαίτερα 
ευάλωτη κατάσταση και έχουν τα ίδια συχνά γίνει θύματα κακοποίησης. Πρέπει να κατανοηθεί 
ότι τα παιδιά μπορούν ευκολότερα απ' ό,τι οι ενήλικες να αλλάζουν και να αποβάλουν 
ποινικοποιούμενες μορφές συμπεριφοράς.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Δεδομένου ότι η πρόληψη επιτυγχάνει
καλύτερα θέτοντας τέρμα στις ενέργειες 
του δράστη, τα κράτη μέλη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός 
τηλεφωνικού αριθμού σε όλη την ΕΕ που 
θα διατίθεται για οποιονδήποτε έχει την 
πρόθεση να διαπράξει το αδίκημα 
κακοποίησης ενός παιδιού. Πρέπει να 
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διασφαλίζεται η ανωνυμία του ατόμου 
αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως προληπτικό μέτρο, θα πρέπει οι υφιστάμενοι και οι δυνάμει δράστες να έχουν πρόσβαση σε 
τηλεφωνική υπηρεσία συνδρομής που μπορεί να παράσχει στήριξη και συμβουλές. 
Οποιοσδήποτε ανησυχεί για τις σκέψεις ή τη συμπεριφορά του σε σχέση με παιδιά πρέπει να 
είναι σε θέση να καλεί ανώνυμα μια εμπιστευτική τηλεφωνική γραμμή συνδρομής. Η υπηρεσία 
αυτή έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που 
απαιτούνται προκειμένου να διασφαλισθεί, 
σε πρώτο στάδιο, η διαγραφή σελίδων 
του διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό και, 
σε τελευταίο στάδιο, εάν η διαγραφή δεν 
είναι επιτυχής, την φραγή ως προς την 
πρόσβαση των χρηστών του Διαδικτύου σε 
σελίδες του Διαδικτύου που περιέχουν ή 
διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό. Η 
φραγή ως προς την πρόσβαση γίνεται υπό 
τον όρο της ύπαρξης επαρκών εγγυήσεων, 
για να εξασφαλίζεται ειδικότερα ότι η 
φραγή περιορίζεται στα αναγκαία
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
δημοκρατική ευθύνη, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τους λόγους της 
απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι 
περιεχομένου ενημερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς κάθε δικαίωμα 
αμφισβήτησης της εν λόγω φραγής μέσω 
μηχανισμού προσφυγής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έρευνα έχει καταδείξει ότι δημιουργείται πρόσθετη επιβάρυνση στα παιδιά όταν γνωρίζουν 
ότι μια εικόνα που έχει μεταφορτωθεί στο διαδίκτυο μπορεί να αναπαραχθεί και να 
τηλεφορτωθεί αναρίθμητες φορές. Για το λόγο αυτό, ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η 
διαγραφή της ιστοσελίδας, αλλά όταν τούτο δεν μπορεί να επιτευχθεί πάραυτα, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται η πρακτική της φραγής. Η φραγή πρέπει να θεωρείται διαθέσιμο μέσο για την 
αντιμετώπιση του φρικτού αυτού εγκλήματος.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
σθεναρές προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος του 
λογισμικού ανταλλαγής αρχείων μεταξύ 
ομοτίμων και της επανεμφάνισης των 
ομάδων συζητήσεων του Usenet.

Or. en


