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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Informações de carácter geral

Devido à sua vulnerabilidade, as crianças correm um maior risco de serem de mal tratadas ou 
vítimas de abusos sexuais. Segundo a UNICEF, a indústria da pornografia infantil gera 20 mil 
milhões de euros e um milhão de crianças são usadas para este fim horrível1. O abuso sexual e 
a exploração sexual de crianças são formas de crime particularmente graves e podem causar 
danos físicos, psicológicos e sociais duradouros às vítimas e às suas famílias, bem com às 
famílias dos autores destes actos.

Definições

Uma vez que o presente relatório faz parte do processo legislativo ordinário, é importante 
incorporar a definição de "criança". As associações de protecção à infância recomendam que 
se defina "criança" como qualquer pessoa que ainda não tenha atingido a maioridade sexual 
num determinado Estado-Membro e "adolescente" como qualquer pessoa que tenha atingido a 
maioridade sexual num determinado Estado-Membro e tenha menos de 18 anos2. Trata-se de 
uma distinção importante sob o ponto de vista jurídico, pois tanto uma "criança" que ainda 
não tenha atingido a maioridade sexual como um "adolescente" que tenha atingido a 
maioridade sexual, mas tenha menos de 18 anos, têm o direito de serem protegidos contra a 
exploração sexual.    

A relatora de parecer considera que o termo "pornografia infantil" deve ser usado por 
oposição a "imagens de abuso de crianças". "Imagens de abuso de crianças" é um termo lato, 
usado para descrever imagens de uma série de diferentes actos criminosos, que não são 
necessariamente de natureza sexual. O termo "pornografia infantil" tem um alcance jurídico 
mais vasto nos protocolos e convenções vigentes e é considerado válido em todas as 
interpretações. 

A perspectiva de género

Dada a natureza sensível desta questão, torna-se problemático obter dados exactos sobre o 
número de crianças, do sexo masculino e feminino, vítimas de abusos. Sabe-se, contudo, que 
é maior o número de raparigas do que de rapazes a denunciar abusos sexuais. O presente 
parecer salienta que o abuso e a exploração sexual podem afectar os dois sexos, não sendo, 
pois, um problema exclusivamente feminino. Reconhece igualmente que as mulheres, sendo 
as principais prestadoras de cuidados na família, contribuem de forma inestimável para o bom 
acompanhamento das vítimas ou dos autores de crimes. 

As vítimas

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, Junho de 2010, e Audição do Grupo PPE sobre 
abusos sexuais de crianças na Internet, 2010.
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As crianças que foram vítimas de abusos sexuais podem ficar com marcas desta experiência 
para o resto da vida, mesmo na idade adulta. As crianças que foram sujeitas a estes abusos 
podem tornar-se vítimas de forma repetida, uma vez que as imagens permanecem na Internet 
muito depois de o acto ter sido cometido. 

Os autores dos crimes

É importante impedir que os agressores reincidam. As provas sugerem que tal deve ser feito a 
nível nacional através de uma série de medidas globais. Uma dessas medidas seria a criação 
da recomendada linha telefónica directa para indivíduos que pensam em cometer abusos 
sexuais de crianças. Os estudos provam repetidamente que, se esses indivíduos puderem 
discutir o que lhes vai na mente com um conselheiro formado, será possível dissuadi-los de 
reincidir. O parecer recomenda igualmente que os Estados-Membros ofereçam aos 
delinquentes sexuais programas acreditados de tratamento que possam contribuir para a sua 
reabilitação.

Uma questão que é frequentemente esquecida é a necessidade de prestar apoio e 
aconselhamento à família do agressor1. Os familiares mais próximos do agressor são 
frequentemente vítimas silenciosas que se confrontam diariamente com conflitos internos, na 
célula familiar, e externos, na comunidade.  
  
Supressão e bloqueio de conteúdos 

As partes interessadas estão a levar a cabo um vivo debate a questão da supressão e do 
bloqueio de conteúdos. Ao avaliar esta abordagem, é necessário encontrar um cuidadoso 
equilíbrio entre a regulação democrática da Internet, através da liberdade de expressão, e a 
protecção e o bem-estar das crianças. Os Estados-Membros têm a obrigação de trabalhar com 
os fornecedores de serviços Internet, com o objectivo de proteger as crianças de actividades 
ilegais como o abuso sexual. A obrigação de prever controlos e sistemas de segurança para 
proteger as crianças é outro aspecto importante a ter em conta.   

O bloqueio de sítios Internet a nível local provou ser eficaz numa série de Estados-Membros2. 
Por esta razão, é da maior importância que os Estados-Membros obtenham, em primeiro 
lugar, a supressão de páginas Internet que contenham ou difundam pornografia infantil e, se 
essa supressão não for possível, o bloqueio do acesso dos utilizadores da Internet no seu 
território a páginas que contenham ou difundam pornografia infantil. Fora da jurisdição da 
UE, e onde não existam controlos, o bloqueio poderá ser a única opção viável.   

O presente parecer exorta os Estados-Membros a trabalharem com o sector das tecnologias da 
informação e com os fornecedores de serviços Internet, a fim de partilharem as melhores 
práticas e trocarem informações num espírito de colaboração.

                                               
1 Audição do Grupo PPE sobre o abuso sexual de crianças na Internet, 2010.
2 Internet Watch Foundation Company.
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Síntese

O presente parecer apresenta uma abordagem equilibrada e razoável desta questão e procura 
permanecer nos limites das competências da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
dos Géneros, bem como das que são conferidas à União Europeia pelo Tratado de Lisboa. 

É indiscutivelmente correcto adoptar uma abordagem que procura tratar as causas profundas 
do problema com o objectivo de eliminar o crime. Uma sociedade que valoriza as pessoas 
vulneráveis, como as crianças, procurará seguramente criar uma cultura em que o abuso e a 
exploração sexual de crianças sejam inaceitáveis. 

A natureza deste crime está a mudar rapidamente, especialmente devido à actual evolução da 
tecnologia e das suas aplicações. No passado, a pornografia infantil estava limitada a suportes 
físicos, como a correspondência ou as fotografias. Actualmente, as imagens podem ser 
rapidamente enviadas para todo o mundo sem quaisquer custos. A natureza criminosa destes 
actos, o abuso de que são vítimas os mais vulneráveis e a nossa obrigação de proteger as 
crianças forçam-nos a não hesitar em tomar medidas drásticas e ambiciosas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As vítimas de abuso sexual podem 
ser crianças e adolescentes tanto do sexo 
feminino como do sexo masculino.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As vítimas do tráfico de seres 
humanos são frequentemente vítimas de 
abuso e exploração sexual.

Or. en

Justificação

As crianças têm maiores probabilidades de sofrer as consequências físicas e psicológicas 
duradouras do abuso sexual. Esta situação pode causar a sua alienação tanto na família 
como na comunidade, o que as pode tornar vulneráveis a outras formas de exploração, como 
o tráfico de seres humanos.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os sistemas de justiça penal fazem 
parte integrante de todos os Estados-
Membros; embora os Estados-Membros 
tenham liberdade para fixar as suas 
próprias sanções penais, devem aplicar 
penas que reflictam a gravidade dos 
crimes cometidos.

Or. en

Justificação

O direito penal é da competência dos Estados-Membros, pelo que estes devem fixar as suas 
próprias sanções penais.
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os Estados-Membros devem 
fomentar o diálogo aberto e a 
comunicação com países terceiros e 
colaborar com estes para que os autores 
de crimes da União que viajam para fora 
das suas fronteiras para fins de turismo 
sexual recebam, sempre que possível, um 
tratamento adequado após o seu regresso.

Or. en

Justificação

O turismo sexual só pode ser combatido eficazmente através da cooperação transfronteiras 
entre todos os países.

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Criança», qualquer pessoa com menos 
de 18 anos de idade;

a) «Criança», qualquer pessoa que ainda 
não tenha atingido a maioridade sexual 
de acordo com as disposições aplicáveis 
no Estado-Membro;

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção entre uma "criança" que ainda não atingiu a 
maioridade sexual e um "adolescente" que atingiu a maioridade sexual, mas tem menos de 18 
anos, e precisa de ser protegido da exploração sexual.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) «Adolescente», qualquer pessoa que 
tenha atingido a maioridade sexual de 
acordo com as disposições aplicáveis no 
Estado-Membro e tenha menos de 18 
anos de idade;

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção entre uma "criança" que ainda não atingiu a 
maioridade sexual e um "adolescente" que atingiu a maioridade sexual, mas tem menos de 18 
anos, e precisa de ser protegido da exploração sexual.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Pornografia infantil», b) «Pornografia infantil», forma de abuso 
de crianças, que abrange

Or. en

Justificação

O termo "pornografia infantil" é usado para colocar a ênfase no intuito sexual do acto, ao 
passo que "imagens de abuso de crianças" é um termo lato, usado para descrever imagens de 
uma série de diferentes actos criminosos, que não são necessariamente de natureza sexual: o 
presente instrumento tem por objecto o abuso sexual, a exploração sexual de crianças e a 
pornografia infantil. Dado o âmbito de aplicação do instrumento e tendo em conta a 
legislação vigente e a terminologia jurídica usado no Protocolo à Convenção sobre os 
Direitos da Criança relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia 
Infantil e na Convenção do Conselho da Europa para a Protecção das Crianças contra a 
Exploração e os Abusos Sexuais, a relatora de parecer recomenda a utilização do termo 
"pornografia infantil".
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Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) ao abuso de uma posição manifesta de 
tutela, autoridade ou influência sobre a 
criança; ou
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Or. en

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

(ii) ao abuso de uma situação 
particularmente vulnerável da criança, 
nomeadamente em caso de deficiência 
mental ou física ou de uma situação de 
dependência; ou

Or. en

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

(iii) ao uso de coacção, força ou ameaça; 

é punível com uma pena de prisão.

Or. en

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Forçar uma criança a praticar actos 
sexuais com um terceiro é punível com 

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

uma pena de prisão.

Or. en

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Assistir com conhecimento de causa a 
espectáculos pornográficos em que 
participem crianças é punível com uma 
pena de prisão.

Or. en

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Recrutar uma criança para participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena de prisão.

Or. en

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Induzir uma criança a participar em 
prostituição infantil é punível com uma 
pena de prisão.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. Praticar actos sexuais com uma criança, 
com recurso à prostituição infantil, é 
punível com uma pena de prisão.

Or. en

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. Forçar uma criança a participar em 
espectáculos pornográficos é punível com 
uma pena de prisão.

Or. en
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Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

10. Recrutar uma criança para participar 
em prostituição infantil é punível com uma 
pena de prisão.

Or. en

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

11. Forçar uma criança à prostituição 
infantil é punível com uma pena de prisão.

Or. en

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A aquisição ou posse de pornografia 
infantil é punível com uma pena máxima
de prisão não inferior a um ano.

2. A aquisição ou posse de pornografia 
infantil é punível com uma pena de prisão.

Or. en
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Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação, é punível com uma pena 
máxima de prisão não inferior a um ano.

3. A obtenção de acesso a pornografia 
infantil, com conhecimento de causa e por 
meio das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC), é punível com uma 
pena de prisão.

Or. en

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A distribuição, difusão ou transmissão 
de pornografia infantil é punível com uma 
pena máxima de prisão não inferior a dois 
anos.

4. A distribuição, difusão ou transmissão 
de pornografia infantil é punível com uma 
pena de prisão.

Or. en

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A oferta, fornecimento ou 
disponibilização de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a dois anos.

5. A oferta, fornecimento ou 
disponibilização de pornografia infantil é 
punível com uma pena de prisão.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A produção de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão 
não inferior a cinco anos.

6. A produção de pornografia infantil é 
punível com uma pena de prisão.

Or. en

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros trabalham em 
parceria com as autoridades policiais, as 
autoridades judiciais, o sector das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC), os fornecedores de 
serviços Internet, o sector bancário e as 
organizações não governamentais.
Os Estados-Membros trabalham num 
espírito de colaboração e partilham 
exemplos de boas práticas no domínio da 
luta contra a exploração sexual de 
crianças nos Estados-Membros onde 
unidades especializadas desenvolvam um 
trabalho eficaz.

Or. en

Justificação

Uma abordagem global que preveja a partilha de boas práticas entre os Estados-Membros e 
as partes interessadas é essencial para combater a natureza transfronteiras desta forma de 
crime.
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Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Dado que a melhor forma de 
prevenção consiste em impedir a 
agressão, a Comissão examina a 
possibilidade de criar um centro de 
combate à cibercriminalidade.

Or. en

Justificação

A criação de um centro de combate à cibercriminalidade poderá ser apreciada com base nas 
conclusões da reunião do Conselho "Assuntos Gerais" de 26 de Abril de 2010.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar qualquer pessoa 
que tenha conhecimento ou suspeite, de 
boa fé, da prática de crimes referidos nos 
artigos 3.º a 7.º a denunciar estes factos aos 
serviços competentes.

2. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para incentivar qualquer pessoa 
que tenha conhecimento ou suspeite, de 
boa fé, da prática de crimes referidos nos 
artigos 3.º a 7.º a denunciar estes factos aos 
serviços competentes. Qualquer pessoa 
que denuncie tais crimes será abrangida 
pela protecção de dados e beneficiará do 
anonimato.

Or. en

Justificação

Para encorajar as pessoas a denunciar casos de abuso sexual de crianças, é indispensável 
dar ao informador a certeza de que o seu anonimato será garantido em todas as 
circunstâncias.
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Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram a 
protecção preventiva das crianças, o que 
inclui:
(i) Campanhas de sensibilização e 
educação para reconhecer os sinais de 
abuso sexual de crianças tanto em linha 
como sem ser em linha. Deve ser prestada 
informação e concedido apoio à 
população para a ajudar a proteger as 
crianças.
(ii) Programas educativos de 
sensibilização em escolas e em grupos de 
actividades infantis para ensinar as 
crianças a reconhecer e evitar situações 
de alto risco.
(iii) Medidas para assegurar que as redes 
sociais na Internet incluam um "botão de 
alarme", para que as crianças possam 
alertar as autoridades competentes para 
qualquer comportamento sexual 
inadequado, uma vez que está a aumentar 
o aliciamento de crianças na Internet, 
através de "chat rooms" e redes sociais. É 
necessário criar processos de 
acompanhamento claros e coerentes, que 
determinem a quem é enviada a denúncia, 
o modo como a mesma é tratada e que 
tipo de apoio e assistência é prestado à 
criança.
(iv) Verificações rigorosas do registo 
criminal para todos os tipos de emprego 
que impliquem trabalhar com crianças e 
jovens com menos de 18 anos de idade, 
quer a título voluntário quer mediante 
remuneração.
(v) Medidas para examinar a 
possibilidade de criar um sistema de 
"alerta vermelho", pelo qual as 
informações e os dados sobre os 
agressores sexuais de crianças mais 
perigos serão comunicados entre Estados-
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Membros, quando estes viajarem de um 
Estado-Membro da UE para outro. Tais 
informações e dados estarão sujeitos às 
disposições legislativas nacionais e da UE 
vigentes em matéria de protecção de 
dados.

Or. en

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam medidas, 
sempre que adequado e possível, para 
facultar assistência e apoio à família da 
vítima. Em particular, os Estados-Membros 
aplicam à família, sempre que adequado e 
possível, o artigo 4.º da Decisão-Quadro 
2001/220/JAI do Conselho.

4. Os Estados-Membros tomam medidas, 
sempre que adequado e possível, para 
facultar assistência e apoio à família da 
vítima, reconhecendo que as mulheres são 
as principais prestadoras de cuidados no 
seio da família. Em particular, os Estados-
Membros aplicam à família o artigo 4.º da 
Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 
Conselho.

Or. en

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros usam as 
estruturas existentes para impedir e 
combater actividades de redes criminosas 
envolvidas na produção, venda e 
distribuição de pornografia infantil, 
como, por exemplo, a estrutura de análise 
da Europol, e adoptam a legislação 
necessária ou outras medidas para 
incentivar e apoiar a instituição de 
serviços de informação, como linhas de 
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ajuda pelo telefone ou pela Internet para 
aconselhar os interlocutores de forma 
confidencial e respeitando o seu 
anonimato.

Or. en

Justificação

Serviços de informação, como linhas telefónicas de apoio, podem constituir um instrumento 
crucial na luta contra o abuso sexual de crianças. Tal é reconhecido no artigo 13.º da 
Convenção do Conselho da Europa sobre o abuso sexual.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter programas acreditados para ajudar os agressores a 
compreender os seus actos e responsabilidades, colocando a ênfase na sua reintegração na 
comunidade.
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Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

Estes programas ou medidas de 
intervenção devem ser adaptados às 
necessidades específicas de 
desenvolvimento de crianças que cometem
crimes sexuais contra outras crianças, 
incluindo as que ainda são penalmente 
inimputáveis. Os Estados-Membros 
prevêem um processo coerente de 
avaliação e consulta para abordar o 
problema do comportamento sexual ilícito 
da criança.

Or. en

Justificação

É importante garantir que as crianças que cometam crimes de natureza sexual contra outras 
crianças não recebam o mesmo tratamento que os adultos autores de crimes de abuso. 
Embora as próprias crianças possam cometer crimes sexuais, é importante ter em conta que 
as crianças com este tipo de comportamento são extremamente vulneráveis e foram, em 
muitos casos, vítimas de abuso. É necessário compreender que as crianças têm mais 
tendência para mudar e desenvolver comportamentos infractores do que os adultos.

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Dado que a melhor forma de 
prevenção consiste em impedir a 
agressão, os Estados-Membros devem 
examinar a possibilidade de criar um 
número de telefone válido em toda a UE 
que possa ser utilizado por qualquer 
pessoa que pense em cometer abusos 
sexuais de crianças. O anonimato dessas 
pessoas deve ser garantido.
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Or. en

Justificação

Como medida preventiva, os agressores actuais e potenciais devem ter acesso a uma linha 
telefónica especial de apoio que possa oferecer ajuda e orientação. Qualquer pessoa que se 
preocupe com os seus pensamentos ou comportamentos em relação às crianças deve ter a 
possibilidade de telefonar para uma linha de apoio confidencial, mantendo o anonimato. A 
linha de apoio deste género que foi introduzida no Reino Unido permitiu obter resultados 
positivos.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Estudos efectuados indicam que um aspecto gerador de mais angústia é o facto de a criança 
ter de viver sabendo que uma imagem, depois de colocada na Internet, pode ser reproduzida 
e descarregada um número ilimitado de vezes. Por esta razão, o objectivo final consiste na 
remoção do sítio Internet, mas, sempre que tal não seja imediatamente possível, deve-se 
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proceder ao bloqueio. O bloqueio deve ser visto como uma das muitas medidas para pôr 
termo a este crime hediondo.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros envidam 
activamente esforços para abordar a 
questão do software de comunicação 
"peer-to-peer" e do ressurgimento dos 
grupos de discussão Usenet.

Or. en


