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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér-információk

Kiszolgáltatottságuk miatt a gyermekek jobban ki vannak téve a bántalmazás vagy a szexuális 
zaklatás kockázatának. Az UNICEF szerint a gyermekpornográfia iparága évi 20 milliárd 
euró bevételt termel, és 1 millió gyermeket használnak fel e szörnyű célra1. A gyermekek 
szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása különösen súlyos bűncselekmények, 
amelyek hosszú távú fizikai, pszichológiai és szociális károsodást okoznak az áldozatoknak, 
családjuknak, valamint az elkövetők családjának.

Fogalommeghatározások

A rendes jogalkotási eljárás részét képező jelen jelentés szerint fontos integrálni a javaslatba a 
„gyermek” definícióját. A gyermekvédelmi szervezetek azt javasolják, hogy „gyermeknek” 
kell tekinteni minden olyan személyt, aki az adott tagállam szabályozása értelmében nem érte 
el a beleegyezési korhatárt, valamint „fiatalkorúnak” kell tekinteni a beleegyezési korhatárt 
elért, de 18 éven aluli személyt2. Ez jogi szempontból fontos különbségtétel, mivel a 
beleegyezési korhatáron aluli „gyermek”, és a beleegyezési korhatárt elért, de 18 ével aluli 
„fiatalkorú” is jogosult a szexuális kizsákmányolással szembeni védelemre.    

Az előadó szerint a „gyermek zaklatását ábrázoló kép” kifejezés helyett a 
„gyermekpornográfia” kifejezést kell használni. A „gyermek zaklatását ábrázoló kép” széles 
értelmű kifejezés, amely rendkívül sokféle bűncselekményt leírására szolgál, és ezek nem 
feltétlenül szexuális jellegűek.  A „gyermekpornográfia” a hatályos jegyzőkönyvekben és 
egyezményekben szélesebb jogi értelemmel bír, ennek valamennyi értelmezése széles körben 
ismert.

A nemi szempontok

Ilyen kényes kérdésben igen nehéz pontos adatokat nyerni az áldozattá váló gyermekek nemi 
megoszlásáról. Ismeretes azonban, hogy több lány jelent be szexuális zaklatást, mint fiú. A 
vélemény azt az álláspontot képviseli, hogy szexuális zaklatás és kizsákmányolás mindkét 
nemmel szemben előfordulhat, ezért nem lehet a nőkre összpontosítva vizsgálni a kérdést. A 
vélemény azt is elismeri, hogy a családokról való gondoskodásból oroszlánrészt vállaló nők 
szerepe felbecsülhetetlen értékű az ilyen cselekmények áldozatairól vagy elkövetőiről való 
gondoskodásban.

Az áldozatok

A szexuális zaklatás áldozatává vált gyermekekre egész életükben, még felnőttkorukban is 
kihat ez az esemény. A zaklatás áldozatává vált gyermekek újra és újra áldozattá válhatnak, 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children (2010. június); valamint az EPP képviselőcsoportja 
által szervezett meghallgatás a gyermekekkel szemben az interneten elkövetett visszaélésekről (2010)
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mivel a képek az interneten maradnak jóval az után is, hogy maga a bűncselekmény 
megtörtént.

Az elkövetők

Igen fontos az elkövetők visszaesésének megakadályozása. Bizonyítékok alapján arra a 
következtetésre juthatunk, hogy erről nemzeti szinten kell gondoskodni egy sor átfogó 
intézkedés révén. Az egyik ilyen javasolt intézkedés a gyermekek zaklatását tervező 
személyeknek szánt telefonos segélyvonal létrehozása. Kutatások többször bizonyították, 
hogy megakadályozható a visszaesés azzal, ha az adott személy képzett tanácsadóval 
oszthatja meg gondolatait. A vélemény arra is javaslatot tesz, hogy a tagállamok biztosítsanak 
olyan akkreditált kezelési programokat a szexuális bűncselekmények elkövetőinek, amelyek 
elősegíthetik a rehabilitációt. 

Gyakran megfeledkeznek arról, hogy az elkövető családja is támogatásra és tanácsokra 
szorul1. Az elkövető közvetlen családtagjai gyakran csendes áldozatok, akik naponta 
kénytelenek elszenvedni a következményeket a családon belül és a szélesebb közösségben is.
  
Tartalmak törlése és letiltása

Az érdekelt felek körében heves vita alakult ki a tartalmak törlését és letiltását illetően. E 
megközelítés vizsgálatakor ügyelni kell az internet szólásszabadságnak megfelelő
demokratikus szabályozása és a gyermekeink jóléte közötti egyensúlyra. A tagállamok 
kötelesek együttműködni az internetszolgáltatókkal annak biztosítása érdekében, hogy a 
gyermekek védelemben részesüljenek az illegális szexuális zaklatással szemben. Emellett a
gyermekek védelmét szolgáló felügyelet és biztonsági ellenőrzések bevezetésének kötelezővé 
tétele is lényeges szempont.   

Számos tagállamban sikeresnek bizonyult a honlapok helyi szinten történő letiltása2. Emiatt 
rendkívül fontos, hogy a tagállamok első lépésben érjék el a gyermekpornográfiát tartalmazó 
vagy terjesztő internetes oldalak törlését, vagy amennyiben ez nem lehetséges, 
gondoskodjanak az ilyen oldalak saját területükről való elérhetőségének letiltásáról. Az EU 
joghatóságán kívül, és ahol az ellenőrzés nem megvalósítható, a törlés helyett a letiltás lehet 
az egyetlen megvalósítható megoldás.   

A vélemény sürgeti a tagállamokat, hogy az IT-iparággal és az internetszolgáltatókkal 
közösen, velük együttműködve dolgozzanak a legjobb gyakorlatok és az információk 
megosztása érdekében.

Összefoglalás

A vélemény kiegyensúlyozott és ésszerű módon közelítette meg a kérdéskört, szándéka 
szerint megmaradt a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint az Európai Unió 
Lisszaboni Szerződés szerinti hatáskörén belül.

                                               
1 Az EPP képviselőcsoportja által szervezett meghallgatás a gyermekekkel szemben az interneten elkövetett 
visszaélésekről (2010)
2 The Internet Watch Foundation Company
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Nyilvánvalóan helyes olyan megközelítést alkalmazni, amely a probléma gyökeréig hatol a 
bűncselekmények felszámolása érdekében. A kiszolgáltatottakat, például a gyermekeket 
védelmező társadalom nagy lépést tesz egy olyan kultúra kialakítása felé, amelyben 
elfogadhatatlan a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális zaklatás és kizsákmányolás.

E bűncselekmény természete gyorsan változik, hiszen folyamatosan fejlődik a technológia és 
annak alkalmazása. Ahol a gyermekpornográfia a múltban is létezett, csak tényleges fizikai 
formában volt jellemző, például postai úton vagy fényképek formájában terjedt. A képeket ma 
már költségek nélkül lehet gyorsan szétküldeni az egész világba. Tekintettel a bűncselekmény 
jellegére, arra, hogy a legkiszolgáltatottabbak sérelmére követik el a zaklatást, valamint azon 
kötelezettségünkre, hogy megvédjük a gyermekeket, habozás nélkül, erőteljesen és 
határozottan kell fellépnünk.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Nemüktől függetlenül minden
gyermek és fiatalkorú esetében 
előfordulhat, hogy szexuális zaklatás 
áldozataivá válnak.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A gyermekzaklatás vagy szexuális 
kizsákmányolás áldozatai gyakran válnak 
emberkereskedelem áldozataivá.

Or. en
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Indokolás

A gyermekek nagyobb valószínűséggel szenvednek a szexuális zaklatás hosszú távon 
jelentkező következményeitől, fizikai és pszichés értelemben egyaránt. Ez azt eredményezheti, 
hogy elidegenednek családjuktól és az őket körülvevő közösségtől, így pedig jobban ki lesznek 
szolgáltatva a kizsákmányolás más formáinak, például az emberkereskedelemnek. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A bűnügyi igazságszolgáltatási 
rendszerek valamennyi tagállam szerves 
részét képezik; minden tagállam szabadon 
határozhatja meg büntetőjogi szankcióit, 
ám valamennyiüknek olyan ítéleteket kell 
alkalmazniuk, amelyek tükrözik az 
elkövetett cselekmény súlyosságát.

Or. en

Indokolás

A büntetőjog tagállami hatáskörbe tartozik, ezért az egyes tagállamok maguk határozzák meg 
büntetőjogi szankcióikat.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) a tagállamoknak elő kell segíteniük 
az Unión kívüli államokkal folytatott nyílt 
párbeszédet és kommunikációt, valamint 
együtt kell működniük annak biztosítása 
érdekében, hogy a szexturizmus céljából
az Unió határain kívülre utazó 
bűnelkövetőkkel szemben hazatérésükkor 
lehetőség szerint megfelelő eljárás 
induljon.
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Or. en

Indokolás

A szexturizmus csak valamennyi állam részvételével zajló, határokon átnyúló együttműködés 
révén fékezhető meg hatékonyan.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „gyermek”: bármely 18 évesnél fiatalabb 
személy;

a) „gyermek”: bármely, az adott 
tagállamban alkalmazandó beleegyezési 
korhatárnál fiatalabb személy;

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a beleegyezési korhatáron aluli „gyermek”, és a beleegyezési 
korhatárt elért, de 18 ével aluli, a szexuális kizsákmányolással szembeni védelemre szoruló 
„fiatalkorú” között.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „fiatalkorú”: bármely, az adott 
tagállamban alkalmazandó beleegyezési 
korhatárnál idősebb, de 18 éven aluli 
személy;

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a beleegyezési korhatáron aluli „gyermek”, és a beleegyezési 
korhatárt elért, de 18 ével aluli, a szexuális kizsákmányolással szembeni védelemre szoruló 
„fiatalkorú” között.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyermekpornográfia”: b) „gyermekpornográfia”: a gyermekek 
ellen elkövetett zaklatás egyik formája,

Or. en

Indokolás

Using the term ´child pornography´ the accent is put on the sexual purpose of the act whereas 
´child abuse image´ is a broad term used to describe images from a diverse range of criminal 
acts, not necessarily of a sexual nature: the scope of this instrument is regarding sexual 
abuse, sexual exploitation of children and child pornography. Given the scope of the 
instrument and taking into account the current legislation and legal terminology used in the 
"Protocol to the Convention on the Rights of the Child and the Sale of Children, Child 
Prostitution and Child Pornography" and the "Council of Europe Convention on the 
Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse" the draftsperson 
advises that the word ´child pornography´ is used.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A nemzeti jog szerinti belegyezési 
korhatárt el nem érő gyermekkel folytatott 
szexuális tevékenység miatt
szabadságvesztés legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) a gyermekkel kapcsolatban fennálló, 
elismert bizalmi, hatalmi vagy befolyási 
helyzettel élnek vissza; vagy

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii) a gyermek különösen veszélyeztetett 
helyzetével, például szellemi vagy testi 
fogyatékosságával, vagy eltartotti 
helyzetével élnek vissza; vagy
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Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii) kényszert, erőszakot vagy fenyegetést 
alkalmaznak;

szabadságvesztés legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Gyermek harmadik féllel való szexuális
tevékenységben való részvételre
kényszerítése miatt szabadságvesztés 
legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre való rábírása miatt
szabadságvesztés legyen kiszabható.
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Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A gyermek pornográf előadáson való 
részvételéből történő haszonszerzés vagy a 
gyermek egyéb kizsákmányolása miatt
szabadságvesztés legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Gyermek részvételével folytatott 
pornográf előadáson való szándékos 
részvétel miatt szabadságvesztés legyen
kiszabható.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Gyermek pornográf előadáson való 
részvétele érdekében végzett kerítés miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 

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

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Gyermek prostitúcióra való rábírása 
miatt szabadságvesztés legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A gyermekprostitúcióból történő 
haszonszerzés vagy a gyermek egyéb 
kizsákmányolása miatt szabadságvesztés 
legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Gyermekkel folytatott szexuális 
tevékenység miatt, amennyiben 
gyermekprostitúció valósul meg, a

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

szabadságvesztés legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Gyermek pornográf előadáson való 
részvételre kényszerítése miatt
szabadságvesztés legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Gyermekprostitúció érdekében végzett 
kerítés miatt szabadságvesztés legyen
kiszabható.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Gyermek prostitúcióra kényszerítése 
miatt szabadságvesztés legyen kiszabható.
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Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Gyermekpornográfia megszerzése vagy 
birtoklása miatt kiszabható
szabadságvesztés felső határa legalább 
egy évig terjedjen.

(2) Gyermekpornográfia megszerzése vagy 
birtoklása miatt szabadságvesztés legyen
kiszabható.

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Gyermekpornográfiához való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt kiszabható
szabadságvesztés felső határa legalább 
egy évig terjedjen.

(3) Gyermekpornográfiához való 
hozzáférés informatikai és kommunikációs 
technológia útján történő tudatos 
megszerzése miatt szabadságvesztés legyen
kiszabható.

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Gyermekpornográfia megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 

(4) Gyermekpornográfia megosztása, 
terjesztése vagy továbbítása miatt
szabadságvesztés legyen kiszabható.
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legalább két évig terjedjen.

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Gyermekpornográfia felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele 
miatt kiszabható szabadságvesztés felső 
határa legalább két évig terjedjen.

(5) Gyermekpornográfia felajánlása, 
nyújtása vagy annak hozzáférhetővé tétele 
miatt szabadságvesztés legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Gyermekpornográfia előállítása miatt 
kiszabható szabadságvesztés felső határa 
legalább öt évig terjedjen.

(6) Gyermekpornográfia előállítása miatt
szabadságvesztés legyen kiszabható.

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak a bűnüldöző 
ügynökségekkel, az igazságügyi 
hatóságokkal, az információs és 
kommunikációs technológiai iparral, az 
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internetszolgáltatókkal, a banki ágazattal 
és a nem kormányzati szervezetekkel 
partnerségben kell dolgozniuk.
A tagállamoknak egymással 
együttműködésben kell dolgozniuk, és 
meg kell osztaniuk egymással a 
gyermekek szexuális kizsákmányolása 
elleni küzdelem terén azokban a 
tagállamokban kialakult legjobb 
gyakorlatokat, ahol az e problémára 
specializálódott nyomozócsoportok 
hatékonyan működnek.

Or. en

Indokolás

A szóban forgó bűncselekmény határokon átnyúló jellege elleni küzdelem szempontjából 
alapvető fontosságú a holisztikus megközelítés, amelynek keretében a tagállamok és a 
fontosabb érintett szereplők megosztják egymással a legjobb gyakorlatokat.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Mivel a megelőzés úgy valósítható 
meg legjobban, ha megállítjuk az 
elkövetőket, a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia egy, a számítógépes bűnözés 
elleni küzdelem céljait szolgáló központ 
létrehozásának lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Fontolóra lehetne venni egy, a számítógépes bűnözés elleni küzdelem céljait szolgáló központ 
létrehozását, összhangban az Általános Ügyek Tanácsa 2010. április 26-i ülésén született 
következtetésekkel.
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekményekről tudomással bíró vagy 
azok elkövetését jóhiszeműen feltételező 
személyeket, hogy tegyenek bejelentést 
ezekről a tényekről a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok számára.

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék a 3–7. cikkben említett 
bűncselekményekről tudomással bíró vagy 
azok elkövetését jóhiszeműen feltételező 
személyeket, hogy tegyenek bejelentést 
ezekről a tényekről a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok számára. Az ilyen 
bűncselekményeket bejelentő személyek 
adatvédelmet és anonimitást élveznek.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az embereket a gyermekekkel szembeni szexuális zaklatások 
bejelentésére ösztönözzük, feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy a bejelentő bízzon az 
anonimitás fenntartásában.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok gondoskodnak a 
gyermekek megelőző jellegű védelméről.
Ide tartoznak többek között:
i) figyelemfelkeltő és oktatási kampányok 
a gyermekekkel szembeni szexuális 
zaklatás jeleinek felismeréséről az 
internetes és egyéb környezetben; a 
közvélemény tájékoztatása és támogatása 
a gyermekeknek nyújtott védelem 
fokozása érdekében;
ii) oktatási figyelemfelkeltő programok az 
iskolákban és gyermekfoglalkoztató 
csoportokban annak érdekében, hogy a 
gyermekek megtanulják felismerni és 
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elkerülni a kockázatos helyzeteket;
iii) intézkedések annak biztosítására, hogy 
az internetes közösségi portálokon legyen 
beépített „pánikgomb” alkalmazás, 
amelynek segítségével a gyermekek 
értesíthetik az illetékes hatóságokat a 
tolakodó szexuális magatartásról, hiszen a 
gyermekek egyre több időt töltenek az 
interneten, elsősorban chat-szobákban és 
közösségi portálokon. Világos és koherens 
nyomon követési eljárásokat kell 
bevezetni, amelyek tisztázzák, hogy ki 
kapja meg a jelentést, hogyan dolgozzák 
fel, valamint hogy milyen támogatást és 
segítséget nyújtanak a gyermeknek;
iv) erőteljes bűnügyi ellenőrzés minden 
olyan jellegű munkahelyen, ahol 
gyermekekkel és 18 éven aluli fiatalokkal 
dolgoznak, függetlenül attól, hogy a 
munkát önkéntesen vagy fizetett 
alkalmazottként végzik;
v) intézkedések egy „vörös riasztási” 
rendszer esetleges bevezetésének 
vizsgálatára, amely lehetővé tenné, hogy a 
tagállamok tájékoztassák egymást az EU-
ban utazó legveszélyesebb olyan 
bűnözőkről, akik gyermekek elleni 
szexuális zaklatást követtek el. Az átadott 
információra/adatokra valamennyi 
hatályos uniós és nemzeti adatvédelmi 
szabályozás vonatkozna.

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok adott esetben és lehetőség 
szerint intézkedéseket tesznek, hogy 
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
sértett családjának. A tagállamok – adott 
esetben és lehetőség szerint – alkalmazzák 

(4) A tagállamok adott esetben és lehetőség 
szerint intézkedéseket tesznek, hogy 
segítséget és támogatást nyújtsanak a 
sértett családjának, elismerve, hogy a 
családokról elsősorban a nők 
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a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. 
cikkét az említett családra.

gondoskodnak. A tagállamok alkalmazzák 
a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 4. 
cikkét az említett családra.

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok felhasználják a már 
létező struktúrákat, például az Europol 
elemzőmunkára szolgáló kereteit annak 
érdekében, hogy megelőzzék és 
felszámolják a gyermekpornográfia 
előállításában, értékesítésében vagy 
terjesztésében részt vevő bűnszervezetek 
tevékenységét, valamint megteszik a 
szükséges jogalkotási és egyéb 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ösztönözzék és támogassák olyan 
információs szolgálatok, például telefonos 
vagy internetes segélyvonalak 
létrehozását, amelyek bizalmasan és a 
névtelenség tiszteletben tartásával 
tanácsokkal szolgálnak az őket felkereső 
személyeknek.

Or. en

Indokolás

A telefonos segélyvonalakhoz hasonló tájékoztatási szolgálatok létfontosságú eszközök 
lehetnek a gyermekek elleni szexuális zaklatással szembeni fellépésben. Ezt az Európa Tanács 
gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális visszaélés elleni védelméről szóló 
egyezményének 13. cikke is elismeri.
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak olyan akkreditált programokat kell indítaniuk, amelyek segítik megértetni az 
elkövetőkkel tetteik súlyát és felelősségüket, külön hangsúlyt fektetve a szélesebb közösségbe 
való visszailleszkedésükre.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az említett programokat és intézkedéseket 
úgy kell kiigazítani, hogy azok 
megfeleljenek a más gyermekek ellen
szexuális bűncselekményt elkövető 
gyermekek – köztük az életkoruk miatt 
büntetőjogi felelősségre nem vonhatók –
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sajátos fejlődési szükségleteinek. A 
tagállamoknak következetes értékelési és 
beutalási eljárást kell kialakítaniuk, amely 
megoldást kínál az elkövető gyermek 
szexuális magatartásával kapcsolatos 
problémákra.

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a más gyermekeket szexuálisan bántalmazó gyermekeket ne az ilyen 
cselekményt elkövető felnőttekkel azonos bánásmódban részesítsék. Jóllehet a gyermekek 
maguk elkövethetnek szexuális bántalmazást, fontos szem előtt tartani, hogy az ilyen 
magatartást tanúsító gyermekek maguk is rendkívül veszélyeztetettek, és gyakran már 
elszenvedtek szexuális zaklatást. Meg kell érteni, hogy a felnőttekkel ellentétben a gyermekek 
esetében nagyobb az esélye annak, hogy megváltozzanak, és felhagyjanak ilyen 
magatartásukkal.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel a megelőzés úgy valósítható 
meg legjobban, ha megállítjuk az 
elkövetőket, a tagállamoknak fontolóra 
kell venniük egy egész EU-ra kiterjedő 
telefonszám bevezetését, amely mindazok 
rendelkezésére áll, akik gyermek elleni 
szexuális zaklatásra készülnek.
Gondoskodni kell a hívók anonimitásáról.

Or. en

Indokolás

Megelőző intézkedésként a tényleges és potenciális elkövetők számára hozzáférést kell 
biztosítani egy olyan segélyvonalhoz, amely támogatást és tanácsadást nyújt nekik.
Amennyiben valaki aggódik a gyermekekkel kapcsolatos szándékai vagy viselkedése miatt, fel 
tudjon hívni egy bizalmas, anonimitást biztosító számot. Ilyen segélyvonal sikeresen működik 
az Egyesült Királyságban.
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket első lépésben annak elérése
érdekében, hogy töröljék a
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
terjesztő internetes oldalakat, végső 
esetben pedig, amennyiben a törlés nem 
kivitelezhető, az ilyen oldalak saját 
területükről való elérhetőségének letiltása 
érdekében. A letiltást megfelelő 
biztosítékok mellett kell elrendelni, 
elsősorban annak biztosítása céljából, hogy 
az a demokratikus elszámoltathatóság 
garantálásához szükséges mértékre 
korlátozódjék, a felhasználókat 
tájékoztassák a letiltás indokáról, valamint 
a tartalomszolgáltatókat – amennyiben 
lehetséges – tájékoztassák a megfelelő 
fellebbezési mechanizmus révén fennálló
jogorvoslat lehetőségéről.

Or. en

Indokolás

A kutatások szerint a gyermekek számára további szorongást okoz, hogy azzal a tudattal kell 
élniük, hogy az internetre feltöltött képek akárhányszor lemásolhatók és letölthetők. A végső 
cél tehát az, hogy töröljék a honlapot, és amennyiben ez nem lehetséges azonnal, le kell tiltani 
a honlaphoz való hozzáférést. A letiltást tehát a szóban forgó szörnyű bűncselekmény elleni 
arzenál egyik fegyvereként kell felfogni.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak aktív erőfeszítéseket 
kell tenniük a peer-to-peer szoftverekhez 
és a Usenet-hírcsoportok újbóli 
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felbukkanásához kapcsolódó problémák 
kezelésére.

Or. en


