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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Informații de bază

Vulnerabilitatea copiilor crește riscul acestora de a fi maltratați sau abuzați sexual. Conform 
datelor UNICEF, industria pornografică care implică copiii generează venituri de 20 miliarde
de euro, iar un milion de copiii sunt folosiți în aceste scopuri abominabile1. Abuzul sexual și 
exploatarea sexuală a copiilor reprezintă forme deosebit de grave de infracțiune, și, au asupra 
victimelor, familiilor lor și familiilor autorilor acestora efecte nocive pe termen lung, de 
natură fizică, psihologică și socială.

Definiții

Deoarece acest raport face parte din procedura legislativă ordinară, este important să se 
incorporeze o definiție a termenului de „copil”. Organizațiile de caritate care se ocupă de 
copii, recomandă ca prin „copil” să se înțeleagă orice persoană aflată sub vârsta 
consimțământului din statele membre, iar prin „adolescent” să se înțeleagă orice persoană 
peste vârsta consimțământului în statele membre, care nu a împlinit vârsta de 18 ani2. Aceasta 
este o distincție importantă din punct de vedere legal, deoarece un „copil” care este sub vârsta 
consimțământului, și un „adolescent” care este peste vârsta consimțământului, dar nu a 
împlinit 18 ani, mai are dreptul de fi protejat de exploatarea sexuală.    

Raportoarea consideră că termenul „pornografie infantilă” ar trebui folosit ca fiind opus celui 
de „imagini ale abuzurilor asupra copiilor”.  „Imaginile ale abuzurilor asupra copiilor” este un 
termen cu conotații largi, folosit pentru a descrie imagini care surprind infracțiuni diverse, 
care nu sunt în mod neapărat de natură sexuală.  Termenul „pornografie infantilă” implică mai 
multe posibilități legale la nivelul protocoalelor și convențiilor existente, fiind recunoscut ca 
valid în toate interpretările. 

Perspectiva de gen

Datorită sensibilității acestui subiect, este dificil să se obțină date corecte cu privire la 
numărul de victime defalcat pe genuri, fete și băieți.  Se știe însă că un număr mai mare de 
fete decât de băieți raportează abuzuri sexuale. Prezentul aviz afirmă că abuzul sexual și 
exploatarea pot apărea în cazul ambelor sexe, acestea nefiind specifice numai fetelor. 
Prezentul aviz admite că femeile, fiind cele care îndeplinesc predominant rolurile de îngrijire 
în familie, au posibilitatea esențială de a avea o influență pozitivă asupra victimelor sau a 
autorilor. 

Victimele

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 Societatea națională de prevenire a cruzimii față de copii, iunie 2010 și audierile grupului PPE privind Abuzul 
sexual al copiilor pe internet, 2010.
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Copii care au fost victimele ale abuzurilor sexuale sunt marcați pe viață de această experiență. 
Copiii supuși acestui abuz pot deveni victime repetate, deoarece imaginile de pe internet 
rămân mult timp după ce a avut loc abuzul. 

Autorii faptelor

Este important ca autorii acestor fapte să nu recidiveze. Din datele înregistrate rezultă că 
aceste lucruri trebuie rezolvate la nivel național printr-o varietate de măsuri holistice. Una 
dintre acestea este recomandarea înființării unei linii verde de telefonie pentru persoanele care 
se gândesc să comită abuzuri sexuale. Din studiile realizate rezultă cu pregnanță că discuțiile 
acestor persoane cu terapeuți calificați pot împiedica recidiva.  Prezentul aviz recomandă, de 
asemenea, ca statele membre să ofere celor care comis infracțiuni sexuale programe care să 
conducă la reabilitarea acestora. 

O chestiune adesea neglijată este acordarea de sprijin și consiliere familiei autorului 
infracțiunii. 
  
Ștergerea conținutului și blocarea 

Se discută foarte mult la nivelul părților interesate de problema ștergerii conținutului și a 
blocării. În această chestiune trebuie să există un echilibru atent între reglementarea 
democratică a internetului, prin libertatea de exprimare, și protecția și calitatea vieții copiilor 
noștri. Statele membre au datoria de a conlucra cu furnizorii de servicii de internet pentru a se 
asigura de protecția copiilor împotriva activității ilegale de abuz sexual asupra copiilor. 
Trebuie luată în considerație obligația de institui controale și verificări pentru a proteja copiii.   

În anumite state membre măsura de blocare a site-urilor la nivel local s-a dovedit reușită1. Din 
aceste motive este esențial ca statele membre să obțină în primul rând, ștergerea paginilor de 
internet care conțin sau difuzează pornografia infantilă, precum și blocarea accesului pentru 
utilizatorii de internet din zona respectivă la paginile de internet care conțin sau difuzează 
pornografie infantilă, dacă nu este posibilă ștergerea conținutului. În afara jurisdicției UE și 
acolo unde nu se pot face controale, blocarea poate constitui singura opțiune viabilă.   

Prezentul aviz îndeamnă statele membre să conlucreze activ cu industria IT și cu furnizorii de 
internet pentru a face schimb de bune practici și de informații. 

Sinteză

Prezentul aviz a adoptat o manieră echilibrată și justificată și și-a propus să se limiteze la 
competențele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și cele ale Uniunii 
Europene, așa cum rezultă aceste din Tratatul de la Lisabona. 

Este evident că e bine să se adopte o abordare care să se ocupe de cauzele principale ale 
problemei, pentru a putea elimina infracțiunea. O societate care pun preț pe persoanele 
vulnerabile, cum sunt copiii, va face pași importanți în crearea unei culturi în care abuzul 
sexual și exploatarea copiilor devin inacceptabile.  

                                               
1 The Internet Watch Foundation Company 
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Natura acestei infracțiuni este într-un proces de schimbare rapidă, mai ales în contextul 
progresului tehnologic actual și al aplicațiilor acestuia. În trecut, pornografia infantilă era 
limitată doar la aplicații fizice, cum ar fi poșta și fotografiile. Acum imaginile pot fi trimise în 
întreaga lume fără niciun cost. Natura infracțională a acestei acțiuni, abuzul celor mai 
vulnerabili și obligația noastră de a proteja copii, toate acestea ne îndeamnă să nu ezităm să 
acționăm cu tărie și fără rezerve. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Victime ale abuzului sexual pot fi 
atât băieții cât și fetele, copii sau 
adolescenți. .

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Victimele traficului de ființe umane 
au fost și adesea victime ale abuzului 
asupra copiilor și a exploatării sexuale.

Or. en

Justificare

Copii sunt susceptibili să sufere mai mult fizic și psihologic din cauza consecințelor abuzului 
sexual. Aceasta conduce la alienare la nivelul familiei și al comunității, fapt care îi face 
vulnerabili la alte forme de exploatare, cum ar fi traficul de ființe umane.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemele de justiție penală sunt parte 
integrantă a fiecărui stat membru. Chiar 
dacă statele membre sunt libere să își 
fixeze propriile pedepse penale, ele ar 
trebui să aplice pedepse care să reflecte 
gravitatea infracțiunilor comise. 

Or. en

Justificare

Legislația penală este de competența statelor membre și, în consecință, statele membre 
trebuie să își stabilească propriile pedepse.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Statele membre ar trebui să 
promoveze dialogul deschis și 
comunicarea cu țările din afara Uniunii 
și să conlucreze activ pentru a se asigura 
că infractorii din Uniune care călătoresc 
în afara granițelor acesteia în scopuri de 
turism sexual sunt trași la răspundere.

Or. en

Justificare

Problema turismului în scopuri sexuale poate fi tratată în mod eficient prin cooperarea 
transfrontalieră între toate țările.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „copil” înseamnă orice persoană sub 18 
ani;

(a) copil” înseamnă orice persoană care nu 
a împlinit încă vârsta consimțământului 
aplicabilă în statul membru respectiv; 

Or. en

Justificare

Trebuie să se facă distincția între „copilul” care nu a împlinit vârsta consimțământului și 
adolescentul care a împlinit vârsta consimțământului dar nu a împlinit 18 ani și trebuie 
protejat de exploatarea sexuală. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „adolescent ” înseamnă orice 
persoană care a împlinit vârsta 
consimțământului aplicabilă în statul 
membru respectiv, dar nu are încă 18 ani;

Or. en

Justificare

Trebuie să se facă distincția între un „copil” care nu a împlinit vârsta consimțământului și un 
„adolescent” care a împlinit vârsta consimțământului dar nu a împlinit 18 ani și trebuie 
protejat de exploatarea sexuală. 
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „pornografie infantilă” înseamnă: (b) „pornografia infantilă”  reprezintă o 
formă de abuz asupra copiilor și 
înseamnă:

Or. en

Justificare

Folosirea termenului „pornografie infantilă” pune accentul pe scopul sexual al actului, în 
timp ce termenul „imagini ale abuzurilor asupra copiilor”are conotații mai largi, fiind folosit 
pentru o serie de diferite acte infracționale, care nu sunt neapărat de natură sexuală.  aria de 
acoperire a acestui instrument se referă la abuzul sexual, exploatarea sexuală a copiilor și 
pornografia infantilă. Datorită ariei de acoperire a instrumentului și ținând seama de 
legislația curentă și de terminologia folosită în „Protocolul opțional al Organizației 
Națiunilor Unite la Convenția cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, 
prostituția copiilor și pornografia infantilă” și în „Convenția Consiliului Europei privind 
protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale”, raportoarea recomandă 
folosirea termenului „pornografie infantilă”. 

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Determinarea, cu scop sexual, a unui 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, să asiste la un abuz sexual sau la 
activități sexuale, chiar și fără a fi obligat 
să participe, este pasibilă de pedeapsa cu 
închisoarea.

Or. en



PA\829557RO.doc 9/23 PE448.743v01-00

RO

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual conform dreptului 
intern, este pasibilă de pedeapsa cu 
închisoarea.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) se abuzează de o poziție recunoscută de 
încredere, de autoritate sau de influență 
asupra copilului; sau

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) se abuzează de situația deosebit de 
vulnerabilă a unui copil, în principal ca 
urmare a unui handicap mental sau fizic 
sau ca urmare a unei situații de dependență, 
este pasibilă de aplicarea maximului 

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

sau

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – litera iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) face uz de constrângere, forță sau 
amenințări; 

este pasibilă de pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Constrângerea unui copil  să participe la 
activități sexuale cu o parte terță, este 
pasibilă de pedeapsa cu închisoarea.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Determinarea unui copil să participe la 
spectacole este pasibilă de pedeapsa cu 
închisoarea.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care participă la spectacole 
pornografice este pasibil de pedeapsa cu 
închisoarea.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Vizionarea în cunoștință de cauză de 
spectacole pornografice la care participă 
copii este pasibilă de pedeapsa cu 
închisoarea.
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Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Recrutarea unui copil în vederea 
participării la spectacole pornografice este 
pasibilă de pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

6. Determinarea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care se prostituează este 
pasibil de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 

7. Faptul de a profita de sau a exploata în 
alt fel un copil care se prostituează este 
pasibilă de pedeapsa cu închisoarea.
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poate fi mai mic de cinci ani.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. Practicarea unor activități sexuale cu un 
copil recurgându-se la prostituția infantilă, 
este pasibilă de pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. Constrângerea unui copil să participe în 
spectacole pornografice este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

practicării prostituției infantile este pasibilă 
de pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

11. Constrângerea unui copil să practice 
prostituția infantilă este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Achiziționarea sau deținerea de 
pornografie infantilă este pasibilă de 
aplicarea maximului prevăzut pentru
pedeapsa cu închisoarea, care nu poate fi 
mai mic de un an.

2. Achiziționarea sau deținerea de 
pornografie infantilă este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea.

Or. en
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor, a accesului la pornografie 
infantilă este pasibilă de aplicarea 
maximului prevăzut pentru pedeapsa cu 
închisoarea, care nu poate fi mai mic de 
un an.

3. Obținerea, în cunoștință de cauză, prin 
intermediul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor (TIC), a accesului la 
pornografie infantilă este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

4. Distribuirea, diseminarea sau 
transmiterea de pornografie infantilă este 
pasibilă de pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de pornografie infantilă sunt 
pasibile de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de doi ani.

5. Oferirea, furnizarea sau punerea la 
dispoziție de pornografie infantilă sunt 
pasibile de pedeapsa cu închisoarea.
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Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Producerea de pornografie infantilă este 
pasibilă de aplicarea maximului prevăzut 
pentru pedeapsa cu închisoarea, care nu 
poate fi mai mic de cinci ani.

6. Producerea de pornografie infantilă este 
pasibilă de pedeapsa cu închisoarea.

Or. en

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre lucrează în 
parteneriat cu autoritățile care asigură 
respectarea legii, autoritățile judiciare, 
sectorul tehnologiei informației și 
comunicării (TIC), furnizorii de acces 
internet, sectorul bancar și organizațiile 
neguvernamentale.
Statele membre colaborează și își 
comunică cele mai bune practici în 
combaterea exploatării sexuale a copiilor 
din acele state membre în care unitățile 
specializate lucrează eficient.

Or. en

Justificare

Pentru combaterea dimensiunii transfrontaliere a acestui tip de infracțiuni este nevoie de o 
abordare holistă, în care statele membre să  își comunică cele mai bune practici.
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Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Deoarece cea mai bună metodă 
preventivă este stoparea autorului 
infracțiunii, Comisia explorează 
posibilitatea creării unui centru care să 
combată infracționalitatea informatică.

Or. en

Justificare

Centrul de combatere a infracționalității informatice poate fi gândit în contextul concluziilor 
Consiliului afaceri generale din 26 aprilie 2010.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a încuraja orice persoană care are 
cunoștință sau care suspectează, cu bună 
credință, săvârșirea infracțiunilor 
menționate la articolele 3-7, să raporteze 
aceste fapte serviciilor competente.

2. Statele membre adoptă  măsurile 
necesare pentru a încuraja orice persoană 
care are cunoștință de săvârșirea 
infracțiunilor menționate la articolele 3-7,
sau care suspectează, cu bună credință, că 
ar fi putut fi comise, să raporteze aceste 
fapte serviciilor competente. Orice 
persoană care raportează săvârșirea unor 
astfel de fapte beneficiază de Protecția 
datelor și de anonimat.

Or. en

Justificare

Pentru a încuraja lumea să raporteze cazurile de abuz sexual asupra copiilor trebuie ca 
informatorul să fie convins că anonimatul său va fi întotdeauna protejat.
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Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre introduc protecția 
preventivă a copiilor. Printre acestea se 
numără:
(i) campanii de sensibilizare și de educare 
care să recunoască semnele abuzului 
sexual asupra copiilor atât în mediul 
online, cât și în mediile externe; ar trebui 
oferite informații și sprijin publicului larg 
pentru a-i ajuta să își protejeze copiii.
(ii) programe de sensibilizare educative la 
nivelul școlilor și grupurilor de activități 
ale copiilor pentru a-i educa pe copii să 
recunoască și să evite situațiile cu risc 
ridicat; 
(iii) măsuri care să asigure că rețelele de 
socializare de pe internet au o aplicație tip  
„buton de alertă”, astfel încât copiii să 
poată alerta autoritățile relevante în cazul 
unor comportamente sexuale neadecvate, 
deoarece prezența copiilor pe internet, în 
situ-rile pentru conversații și rețele de 
socializare este în creștere; este necesar să 
se creeze proceduri clare și coerente cu 
privire la statul unde se trimite raportul, 
modul în care va fi analizat și sprijinul și 
asistența care va fi acordată copilului; 
(iv)verificări foarte serioase a 
antecedentelor penale pentru toate 
tipurile de angajare care presupun lucrul 
cu copiii și cu tinerii care nu au împlinit 
18 ani, fie de tip voluntariat, fie angajare 
remunerată;
(v) măsuri care să exploreze posibilitatea 
implementării unui sistem de „alertă 
maximă” prin care informațiile /datele cu 
privire la cei mai periculoși infractori în 
materie de abuz sexual asupra copiilor să 
fie comunicate între statele membre, când 
autorii de infracțiuni călătoresc în UE; 
Aceste date/informații fac obiectul 
legislației în vigoare la nivelul UE sau 
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național în materie de protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre iau măsuri, acolo unde 
este cazul și unde este posibil, pentru a 
furniza asistență și sprijin familiei victimei. 
În special, statele membre aplică, în cazul 
familiei, în măsura în care este adecvat și 
posibil, articolul 4 din Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului.

4. Acolo unde este cazul și unde este 
posibil, Statele membre iau măsuri, pentru 
a furniza asistență și sprijin familiei 
victimei  prin care femeile să fie 
recunoscute ca îngrijitori principali în 
interiorul acelei familii. În special, statele 
membre aplică, în cazul familiei, în măsura 
în care este adecvat și posibil, articolul 4 
din Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre folosesc structurile 
existente de prevenire și combatere a 
activităților rețelelor de criminalitate 
implicate în producerea, vânzarea sau 
distribuția pornografiei infantile, de 
exemplu cadrul analitic al Europol, și 
implementează legislația necesară sau 
alte măsuri care să încurajeze și să 
sprijine înființarea unor servicii de 
informare, cum ar fi linii de asistență, 
telefonice sau de internet, care să ofere 
consiliere celor care le apelează, 
confidențialitate, precum și un deplin 
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anonimat.

Or. en

Justificare

Serviciile informative de tipul liniilor telefonice de asistență pot constitui un instrument 
esențial în combaterea abuzului sexual în rândurile copiilor. Acest fapt este recunoscut în 
articolul 13 din  Convenția privind abuzul sexual a Consiliului Europei.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să dispună de programe acreditate care să ajute infractorii să-și 
înțeleagă acțiunile și responsabilitățile, și care să pună accent pe reintegrarea lor în 
comunitatea mai largă. 
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Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Programele sau măsurile de intervenție de 
acest tip se adaptează pentru a răspunde 
nevoilor speciale de dezvoltare ale copiilor 
care comit infracțiuni sexuale  asupra altor 
copii, inclusiv cei care nu au împlinit 
vârsta pentru a răspunde penal. Statele 
membre organizează un proces temeinic 
de evaluare și de trimitere care să 
abordeze problema comportamentului 
sexual infracțional al copilului.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure un tratament diferențiat al copiilor care au comis abuzuri 
sexuale asupra altor copii,și a adulților care au comis acest tip de abuzuri. Deși copiii înșiși 
pot avea un comportament sexual dăunător, este important să se conștientizeze că acei copii 
sunt ei înșiși extrem de vulnerabili, și că au fost adesea supuși abuzului. Trebuie înțeles că în 
cazul copiilor, mult mai mult decât în cel al adulților, este posibilă schimbarea și apariția 
unor comportamente infracționale. 

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Deoarece cea mai bună metodă 
preventivă constă în stoparea autorului, 
statele membre explorează posibilitatea 
creării unei linii telefonice gratuite, la 
nivelul întregii Uniuni, care să fie 
disponibil pentru cei care se gândesc să 
comită un abuz sexual asupra unui copil.
Trebuie garantată anonimatul persoanei 
respective.

Or. en
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Justificare

Ca măsură preventivă, autorii dovediți sau potențiali ar trebui să aibă acces la o linie 
telefonică care să le asigure sprijin și consiliere. Cineva îngrijorat de gândurile sau de 
comportamentele sale față de copii,ar trebui să poată telefona anonim la o linie telefonică 
confidențială. Această linie telefonică verde a fost introdusă cu succes în Regatul Unit.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura, în primul rând, ștergerea 
paginilor de internet care conțin sau 
difuzează pornografie infantilă, iar dacă 
ștergerea nu este posibilă, blocarea, pe 
teritoriul lor, a accesului utilizatorilor de 
internet la paginile internet care conțin sau 
diseminează pornografie infantilă. 
Blocarea accesului se face sub rezerva unor 
garanții adecvate, în special pentru a se 
asigura faptul că blocarea se limitează la 
ceea ce este necesar, pentru a garanta 
responsabilitatea democratică, că 
utilizatorii sunt informați pe cât posibil
asupra motivelor blocării și că furnizorii de 
conținut sunt informați cu privire la 
posibilitatea contestării acesteia printr-o 
modalitate de recurs.

Or. en

Justificare

studiile au reliefat faptul că un copil este și mai afectat dacă știe că odată ce imaginile au fost 
încărcate pe internet, ele pot fi reproduse și descărcate de nenumărate ori. În consecință, 
scopul final este acela de a înlătura site-ul, iar acolo unde acest lucru nu este posibil imediat, 
ar trebui aplicată blocarea. Blocarea ar trebui considerată doar un instrument între multe 
altele destinate rezolvării aceste infracțiuni abominabile.
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Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre militează activ pentru 
a rezolva problema software-ului peer-to-
peer și reapariția grupurilor informative 
Usenet. 

Or. en


