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Изменение 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

като взе предвид член 294, параграф 2, 
член 82, параграф 2 и член 83, параграф 
1 от Договора за функционирането на 
ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7 0088/2010),

като взе предвид член 294, параграф 2, 
член 16, член 82, параграф 2 и член 83, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които 
Комисията е внесла предложението (C7-
0088/2010),

Or. en

Изменение 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2 a (ново) 

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид членове 7, 8, 11 и 24 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

Or. en

Изменение 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2 б (ново) 

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид членове 8 и 10 от 
Европейската конвенция за правата 
на човека,

Or. en
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Изменение 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2 в (ново) 

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид Конвенцията на 
ООН от 1989 г. за правата на детето, 
и по-специално членове 19 и 34 от нея,

Or. en

Изменение 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2 г (ново) 

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид Конвенция на 
Съвета на Европа от 2007 г. за 
закрила на децата срещу сексуална 
експлоатация и сексуална 
злоупотреба,

Or. en

Изменение 43
Birgit Sippel

Проект на законодателна резолюция
Параграф 3 

Проект на законодателна резолюция Изменение

3. Възлага на своя председател да 
предаде позицията на Парламента 
съответно на Съвета, Комисията и на 
националните парламенти.

3. възлага на своя председател да 
предаде позицията на Парламента 
съответно на Съвета, Комисията, 
националните парламенти, както и на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните.

Or. en
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Изменение 44
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Съображение 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на деца, 
включително детската порнография, 
представляват сериозни нарушения на 
основните права, и по-специално на 
правата на детето на закрила и грижа, 
които са необходими за неговото 
благоденствие, както е посочено в 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето и Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

(1) Сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на деца, 
включително детската порнография, 
представляват сериозни нарушения на
закона и на основните права, и по-
специално на правата на детето на 
закрила и грижа, които са необходими 
за неговото благоденствие, както е 
посочено в Конвенцията на ООН за 
правата на детето и Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Сексуалното малтретиране на 
деца най-често се случва в пряката 
среда на децата в рамките на един по-
продължителен период и се извършва 
от лица в отношение на власт над 
тях, като например родители, 
родственици, учители, детегледачи 
или духовници. Отношенията на 
зависимост между жертвата и 
извършителя, стриктните социални 
или морални условности в 
общността, чувството за вина или 
страхът от наказание или от 
изключване от общността 
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затрудняват изключително много 
младите жертви да говорят 
открито, като понякога те запазват 
мълчание до зряла възраст. Това е 
значителна пречка за ефективното 
преследване на случаите на 
малтретиране на деца. Поради това 
случаите на малтретиране на деца 
често не се съобщават или остават 
безнаказани.

Or. en

Обосновка

Неотдавнашно проучване (което ще бъде публикувано през февруари 2011 г.) сочи, че в 
около 30 % от всички случаи извършители на малтретирането са били родителите, в 
10 % от случаите – лели и чичовци, в други 10 % – баби и дядовци, а в около 8 % –
собствените братя и сестри. Освен това около 19 % от момчетата и около 10 % от 
момичетата са били подложени на малтретиране от своите собствени приятели. В 
от 10 до 20 % от случаите децата са били подложени на малтретиране в институции 
като училището, спортните клубове или църквата.

Изменение 46
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Сексуалното малтретиране се 
извършва основно от лица, с които 
детето се познава, и може да се случи 
в дома, в училището, в общността, в 
рамките на младежки или религиозни 
групи или в държавни учреждения за 
грижи за деца.

Or. en
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Изменение 47
Kinga Gál

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Предвид увеличеното използване 
на интернет е от голямо значение да 
се обърне внимание на техническите 
възможности за предотвратяване на 
престъпленията. Необходимо е да се 
разпространят информационни 
материали сред родителите и 
лицата, работещи в сферата на 
образованието, относно използването 
на подходящи средства за надзор за 
филтриране на уеб съдържание.  
Следва също така да се предостави 
подкрепа за програмите и 
продуктите, които са подходящи за 
филтриране на уеб съдържание, 
което е достъпно чрез мобилни 
телефони и конзоли за игри. Освен 
това съществува необходимост от 
конкретни мерки за осведомяване на 
децата и привличане на тяхното 
внимание към опасността от 
неразрешения достъп до информация 
и изображения в публични уебсайтове 
и свързания с това риск от 
злоупотреба.

Or. hu

Изменение 48
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 4 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Призовава всички страни, 
подписали Конвенцията за правата 
на детето (Конвенцията), които не 
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са изпълнили задълженията за 
докладване съгласно член 44 от нея, а 
именно Белгия, Гърция, Кипър, 
Португалия и Светия престол, да 
представят на Комитета по правата 
на детето доклади относно мерките, 
приети от тяхна страна с цел 
привеждане в действие на правата, 
признати в Конвенцията, както и 
относно напредъка, постигнат по 
отношение на упражняването на 
посочените права.

Or. en

Изменение 49
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Държавите-членки се насърчават 
да създадат механизми за събиране на 
данни или центрове на национално 
или местно равнище в 
сътрудничество с гражданското 
общество за целите на наблюдението 
и оценката на феномена сексуална 
експлоатация и сексуално 
малтретиране на деца, при надлежно 
спазване на изискванията за защита 
на личните данни в съответствие с 
Конвенция на Съвета на Европа CETS 
№ 201 за закрила на децата срещу 
сексуална експлоатация и сексуално 
малтретиране. За да може да оцени 
правилно резултатите от 
действията за борба срещу 
сексуалното малтретиране, 
сексуалната експлоатация и 
детската порнография, Съюзът 
следва да продължи да развива своята 
дейност в областта на 
методологиите и методите за 
събиране на данни с цел изготвяне на 
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съпоставими статистики.

Or. en

Обосновка

Липсват надеждни данни и знания относно мащаба на престъпността и 
ефективността на полицейските мерки за борба срещу сексуалното малтретиране и 
експлоатация на деца.

Изменение 50
Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Процесуалната позиция на 
децата следва да бъде укрепена в 
съответствие с техните права 
съгласно Конвенцията на ООН за 
правата на детето.

Or. sv

Изменение 51
Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Органите са длъжни да 
придобият добри познания за децата 
и тяхното поведение, когато са 
изправени пред травматични 
преживявания, за да осигурят 
висококачествено събиране на 
доказателства и да намалят стреса 
за децата при предприемането на 
необходимите мерки.  Това изисква 
засилено международно 
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сътрудничество, като е необходимо 
органите да гарантират, че са 
предоставени достатъчно средства 
за разследванията, свързани с деца. 

Or. sv

Изменение 52
Мария Неделчева

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Държавите-членки следва да 
гарантират защитата на децата от 
всякаква форма на сексуално 
малтретиране и сексуална 
експлоатация. За целта училищата 
следва да бъдат предпочитаната 
институция за предотвратяване на 
този вид престъпления чрез 
въвеждане на програми за 
информиране и повишаване на 
осведомеността. Това означава, че 
училищният персонал следва да бъде 
подходящо обучен, за да информира 
децата относно техните права, да ги 
учи да разпознават и да избягват 
ситуации с висок риск и да ги 
насърчава да говорят открито, ако са 
станали жертва на такива 
престъпления.

Or. fr

Изменение 53
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива не урежда (7) Настоящата директива не урежда 
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политиките на държавите-членки по 
отношение на сексуалните действия по 
взаимно съгласие, в които могат да 
участват деца и които могат да се считат 
за нормално откриване на сексуалността 
в хода на човешкото развитие, като се 
отчитат различните културни традиции 
и традиции в правото, както и появата 
на нови форми на установяване и 
поддържане на отношения между деца и 
подрастващи, включително посредством 
информационните и комуникационните 
технологии.

политиките на държавите-членки по 
отношение на сексуалните действия по 
взаимно съгласие, в които могат да 
участват деца и които могат да се считат 
за нормално откриване на сексуалността 
в хода на човешкото развитие, като се 
отчитат различните културни традиции 
и традиции в правото, както и появата 
на нови форми на установяване и 
поддържане на отношения между деца и 
подрастващи, включително посредством 
информационните и комуникационните 
технологии. Тези въпроси са извън 
обхвата на настоящата директива. 
Държавите-членки определят 
действията, които следва да бъдат 
инкриминирани или не, по отношение 
на тези въпроси.

Or. en

Изменение 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива не урежда 
политиките на държавите-членки по 
отношение на сексуалните действия по 
взаимно съгласие, в които могат да 
участват деца и които могат да се считат 
за нормално откриване на сексуалността 
в хода на човешкото развитие, като се 
отчитат различните културни традиции 
и традиции в правото, както и появата 
на нови форми на установяване и 
поддържане на отношения между деца и 
подрастващи, включително посредством 
информационните и комуникационните 
технологии.

(7) Освен ако не е налице елемент на 
малтретиране, принуждаване или 
експлоатация, настоящата директива 
не урежда политиките на държавите-
членки по отношение на сексуалните 
действия по взаимно съгласие, в които 
могат да участват деца и които могат да 
се считат за нормално откриване на 
сексуалността в хода на човешкото 
развитие, като се отчитат различните 
културни традиции и традиции в 
правото, както и появата на нови форми 
на установяване и поддържане на 
отношения между деца и подрастващи, 
включително посредством 
информационните и комуникационните 
технологии.
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Or. en

Изменение 55
Илияна Малинова Йотова

Предложение за директива
Съображение 7 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Държавите-членки следва да се 
насърчават да осигуряват, в рамките 
на образованието на бъдещите и 
настоящите учители и персонал в 
образователната система, 
необходимото обучение относно 
причините за поведенческите 
промени при децата и възможните 
промени в поведението, за които 
трябва да се следи.

Or. en

Изменение 56
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 7 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В борбата срещу сексуалното 
малтретиране, сексуалната 
експлоатация на деца и детската 
порнография следва пълноценно да се 
използват съществуващите 
инструменти в областта на 
изземването и конфискацията на 
облаги от престъпления, като 
например Конвенцията на ООН срещу 
трансграничната организирана 
престъпност и протоколите към нея, 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
1990 г. относно изпиране, издирване, 
изземване и конфискация на облагите 
от престъпление, Рамково решение 
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2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 
2001 година относно прането на пари, 
идентифицирането, проследяването, 
замразяването, изземването и 
конфискацията на средствата и 
приходите от престъпна дейност1 и 
Рамково решение 2005/212/ПВР на 
Съвета от 24 февруари 2005 година 
относно конфискация на облаги, 
средства и имущество от 
престъпления2. Следва да се насърчава 
използването на иззетите и 
конфискувани средства и облаги от 
престъпленията, посочени в 
настоящата директива, за 
подпомагане и защита на жертвите, 
включително обезщетение на 
жертвите.
1 ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1.
2 ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49.

Or. en

Изменение 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 
извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на лицата, 
отговарящи за разследването и 
наказателното преследване на тези 
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване. Тези 

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 
извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на лицата, 
отговарящи за разследването и 
наказателното преследване на тези 
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване. Тези 
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средства могат да включват операции
под прикритие, прихващане на 
съобщения, наблюдение под 
прикритие, включително електронно 
наблюдение, наблюдение на банкови 
сметки или други финансови 
разследвания.

средства могат да включват операции
или наблюдение, при условие че 
неприкосновеността на личния 
живот се спазва е съответствие с 
националните стандарти и 
стандартите на ЕС.

Or. en

Изменение 58
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 
извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на лицата, 
отговарящи за разследването и 
наказателното преследване на тези 
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване. Тези 
средства могат да включват операции 
под прикритие, прихващане на 
съобщения, наблюдение под прикритие, 
включително електронно наблюдение, 
наблюдение на банкови сметки или 
други финансови разследвания.

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 
извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на лицата, 
отговарящи за разследването и 
наказателното преследване на тези 
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване. Тези 
средства могат да включват операции 
под прикритие, прихващане на 
съобщения, наблюдение под прикритие, 
включително електронно наблюдение, 
наблюдение на банкови сметки или 
други финансови разследвания, но се 
използват само когато е осигурено 
пълното спазване на принципите на 
необходимост, пропорционалност и 
съдебен контрол.

Or. en
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Изменение 59
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 
извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на лицата, 
отговарящи за разследването и 
наказателното преследване на тези 
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване. Тези 
средства могат да включват операции 
под прикритие, прихващане на 
съобщения, наблюдение под прикритие, 
включително електронно наблюдение, 
наблюдение на банкови сметки или 
други финансови разследвания.

(8) Разследването на престъпления и 
повдигането на обвинение в наказателно 
производство следва да бъдат улеснени, 
за да бъдат взети предвид трудността за 
децата жертви да съобщават за случаи 
на малтретиране и анонимността на 
извършителите на престъпления в 
киберпространството. За успешното 
разследване и наказателно преследване 
на престъпленията, посочени в 
настоящата директива, следва на лицата, 
отговарящи за разследването и 
наказателното преследване на тези 
престъпления, да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване. Тези 
средства могат да включват операции 
под прикритие, прихващане на 
съобщения, наблюдение под прикритие, 
включително електронно наблюдение, 
наблюдение на банкови сметки или 
други финансови разследвания. Счита 
се също така, че трансграничното 
сътрудничество е от съществено 
значение и Европол може да 
подпомогне усилията за разбиване на 
мрежите за детска порнография.

Or. el

Изменение 60
Michèle Striffler

Предложение за директива
Съображение 8 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Като превантивни мерки 
държавите-членки следва да 
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гарантират, че кампаниите за 
информиране и повишаване на 
осведомеността са достъпни за 
всекиго, като по-специално се 
стремят да гарантират, че те могат 
да бъдат разбрани от деца, които не 
могат да четат. За целта във всички 
образователни институции (детски 
градини, начални и средни училища), 
както и на всички места, често 
посещавани от деца, следва да бъдат 
изложени печатни материали, които 
да са достатъчно разбираеми и 
пригодени за всяка възрастова група.

Or. fr

Изменение 61
Tiziano Motti

Предложение за директива
Съображение 8 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

На лицата, отговарящи за 
разследването и наказателното 
преследване на такива престъпления, 
следва да бъдат предоставени 
ефективни средства за разследване и 
пълно трансгранично 
сътрудничество, за да бъде 
гарантиран бърз и ефикасен достъп 
до регистрите за съдимост и 
международните бази данни, 
съдържащи информация за 
малтретиране на деца, тъй като 
децата имат право, което е 
потвърдено от Европейския съд по 
правата на човека, на защита от 
страна на държавата, под формата 
на ефективно възпиране на прояви на 
груба намеса в съществени аспекти на 
техния личен живот. Тези 
инструменти могат да включват 
бързо разкриване на данни, които 
могат да се проследят до 
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потребители на интернет, по-
специално в онлайн пространствата, 
в които най-често се извършва 
склоняване на деца към сексуални 
дейности и които гарантират на 
потребителите анонимност, 
прихващане на съобщения, 
наблюдение под прикритие, 
включително електронно наблюдение, 
наблюдение на банкови сметки или 
преводи или други финансови 
разследвания, като се зачита 
принципът на пропорционалност и се 
упражнява съдебен надзор.

Or. it

Изменение 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Предложение за директива
Съображение 9 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Държавите-членки следва да 
насърчават открит диалог и 
комуникация със страните извън ЕС, 
за да могат да преследват, съгласно 
съответното национално 
законодателство, извършители, 
които пътуват извън границите на 
ЕС с цел секс туризъм.

Or. en

Изменение 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Предложение за директива
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Мерките за защита на децата 
жертви следва да бъдат приети в техния 

(10) Мерките за защита на децата 
жертви и мерките за приспособяване 
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висш интерес, като се направи оценка на 
нуждите им. Децата жертви следва да 
имат лесен достъп до правна защита, 
включително до безплатни правни 
консултации и представителство и до 
мерки за решаването на конфликти на 
интереси в случаите, когато 
малтретирането е било извършено в 
семейството. Освен това децата жертви 
следва да бъдат защитени от налагането 
на наказания, например съгласно 
националното законодателство относно 
имиграцията или проституцията, ако 
уведомят компетентните органи за своя 
случай. Също така участието на деца 
жертви в наказателното производство не 
следва да бъде допълнителна травма за 
тях заради изслушванията или 
визуалния контакт с извършителите на 
престъплението.

на съдебната система, която се 
занимава с тях, следва да бъдат приети 
в техния висш интерес, като се направи 
оценка на нуждите им и на правото им 
да бъдат защитени от повторно 
превръщане в жертви, по-конкретно 
чрез нарушаване на 
неприкосновеността на техния личен 
живот, и като бъдат надлежно 
отчитани техните мнения и 
възгледи, както това е предвидено, 
например, в насоките на ООН 
относно правораздаването по 
въпроси, свързани с деца, които са 
жертви или свидетели на 
престъпления, и в насоките на 
Комитета на министрите на Съвета 
на Европа за правосъдие, адаптирано 
към потребностите на децата.
Децата жертви следва да имат лесен 
достъп до правна защита, включително 
до безплатни правни консултации и 
представителство и до мерки за 
решаването на конфликти на интереси в 
случаите, когато малтретирането е било 
извършено в семейството. В това 
отношение децата жертви и 
техните родители, ако не са замесени 
в извършването на предполагаемото 
малтретиране, следва да бъдат 
напълно осведомени относно своите 
права, службите, намиращи се на 
тяхно разположение, напредъка и 
резултата от производствата, а при 
подаване на иск за обезщетение следва 
също така да бъдат осигурени правни 
консултации и представителство. 
Освен това следва да се предвиди 
родителите или настойниците, 
които не са замесени, да получават 
адекватна помощ и обучение, за да 
подпомагат своето дете по време на 
цялото производство и на периода на 
възстановяване. Освен това децата 
жертви следва да бъдат защитени от 
налагането на наказания, например 
съгласно националното законодателство 
относно имиграцията или 
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проституцията, ако уведомят 
компетентните органи за своя случай.
Също така участието на деца жертви в 
наказателното производство не следва 
да бъде допълнителна травма за тях 
заради изслушванията или визуалния 
контакт с извършителите на 
престъплението.

Or. en

Изменение 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Мерките за защита на децата 
жертви следва да бъдат приети в техния 
висш интерес, като се направи оценка на 
нуждите им. Децата жертви следва да 
имат лесен достъп до правна защита, 
включително до безплатни правни 
консултации и представителство и до 
мерки за решаването на конфликти на 
интереси в случаите, когато 
малтретирането е било извършено в 
семейството. Освен това децата жертви 
следва да бъдат защитени от налагането 
на наказания, например съгласно 
националното законодателство относно 
имиграцията или проституцията, ако 
уведомят компетентните органи за своя 
случай. Също така участието на деца 
жертви в наказателното производство не 
следва да бъде допълнителна травма за 
тях заради изслушванията или 
визуалния контакт с извършителите на 
престъплението.

(10) Мерките за защита на децата 
жертви следва да бъдат приети в техния 
висш интерес, като се направи оценка на 
нуждите им, включително 
постоянната защита на тяхната 
самоличност. Тези мерки следва да 
включват също така 
предотвратяването на подобни 
случаи на малтретиране чрез 
организирането на кампании за 
повишаване на осведомеността, 
насочени към всички заинтересовани 
страни, включително децата, 
родителите и професионалистите в 
областта на образованието, с цел те 
да се научат да разпознават 
признаците на сексуално 
малтретиране както в онлайн среда, 
така и извън нея. Децата жертви следва 
да имат лесен достъп до правна защита, 
включително до безплатни правни 
консултации и представителство и до 
мерки за решаването на конфликти на 
интереси в случаите, когато 
малтретирането е било извършено в 
семейството. Освен това децата жертви 
следва да бъдат защитени от налагането 
на наказания, например съгласно 
националното законодателство относно 
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имиграцията или проституцията, ако 
уведомят компетентните органи за своя 
случай. Също така участието на деца 
жертви в наказателното производство не 
следва да бъде допълнителна травма за 
тях заради изслушванията или 
визуалния контакт с извършителите на 
престъплението.

Or. en

Изменение 65
Мария Неделчева

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Предвид сериозното естество на 
психологическите увреждания, които 
може да предизвика сексуалното 
малтретиране, и факта, че децата 
жертви изпитват затруднения и 
понякога се страхуват да говорят, 
държавите-членки следва да 
гарантират, че при определянето на 
давностните срокове се взема предвид 
изключителното естество на 
престъпленията. Давностният срок 
следва да бъде достатъчно дълъг, за да 
гарантира, че ако след навършването 
на пълнолетие дадено лице внесе 
жалба относно престъпление, 
извършено спрямо него през 
детството му, тя няма да бъде 
отхвърлена поради периода, изтекъл 
след извършването на 
престъплението. Също така на 
пълнолетни лица, които са били 
жертва на сексуално малтретиране 
през детството им, следва да се 
осигури подходяща психологическа 
подкрепа и правна помощ през цялото 
наказателно производство, а при 
необходимост и след него.



AM\854749BG.doc 21/175 PE456.647v02-00

BG

Or. fr

Изменение 66
Илияна Малинова Йотова

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Децата жертви следва да са 
защитени от санкции и да получават 
адекватна правна помощ и 
консултации, дори когато не е 
образувано наказателно производство. 

Or. en

Изменение 67
Илияна Малинова Йотова

Предложение за директива
Съображение 10 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Децата жертви не следва да 
бъдат подлагани на визуален контакт 
с извършителя по време на 
наказателното производство.

Or. en

Изменение 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За предотвратяването и свеждането 
до минимум на повторното извършване 
на престъпление извършителите следва 
да бъдат подлагани на оценка на 

(11) За предотвратяването и свеждането 
до минимум на повторното извършване 
на престъпление извършителите следва 
да имат доброволен достъп до програми
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заплахата, която те представляват, 
и на възможния риск от повторно 
извършване на сексуални 
престъпления срещу деца и следва да
имат доброволен достъп до ефективни
програми или мерки за интервенция.

за подкрепа, лечение или грижи.

Or. en

Изменение 69
Anna Hedh

Предложение за директива
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За предотвратяването и свеждането 
до минимум на повторното извършване 
на престъпление извършителите следва 
да бъдат подлагани на оценка на 
заплахата, която те представляват, и на 
възможния риск от повторно 
извършване на сексуални престъпления 
срещу деца и следва да имат доброволен 
достъп до ефективни програми или 
мерки за интервенция.

(11) За предотвратяването и свеждането 
до минимум на повторното извършване 
на престъпление извършителите следва 
да бъдат подлагани на оценка на 
заплахата, която те представляват, и на 
възможния риск от повторно 
извършване на сексуални престъпления 
срещу деца и следва да имат доброволен 
достъп до ефективни програми или 
мерки за интервенция. За да осигурят 
ефективността на мерките за 
интервенция, държавите-членки се 
насърчават да извършват редовно 
оценка на методите и практиките, 
които дават най-добри резултати, и 
да финансират проучвания на 
равнище ЕС, позволяващи сравнения, 
както и обмена на най-добри 
практики.

Or. en

Обосновка

Трябва да се познава по-добре ефективността на усилията за превенция, тъй като е 
необходимо да се знае, че действията, предприети с цел предотвратяване на случаите 
на малтретиране, действително работят. Същевременно е възможно отделните 
държави-членки да са затруднени да провеждат по независим начин проучвания, 
които да са достатъчно широкообхватни, за да предоставят надеждни отговори. 
Поради това изследванията на равнище ЕС биха били полезни.
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Изменение 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Предложение за директива
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, и 
възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление, осъдените 
извършители не следва да се допускат, 
временно или постоянно, до 
упражняването на дейности, които 
включват редовен контакт с деца.
Прилагането на такива забрани следва 
да се улесни в рамките на ЕС.

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, и 
възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление, по 
целесъобразност осъдените 
извършители не следва да се допускат, 
временно или постоянно, до 
упражняването на професионални и 
доброволчески дейности, свързани с
надзор на деца. Прилагането на такива 
забрани следва да се улесни в рамките 
на ЕС.

Or. en

Изменение 71
Мария Неделчева

Предложение за директива
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, и 
възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление, осъдените 
извършители не следва да се допускат, 
временно или постоянно, до 
упражняването на дейности, които 
включват редовен контакт с деца. 
Прилагането на такива забрани следва 
да се улесни в рамките на ЕС.

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, и 
възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление, осъдените 
извършители не следва да се допускат, 
временно или постоянно, до 
упражняването на каквито и да било 
дейности, които включват редовен 
контакт с деца. Прилагането на такива 
забрани следва да се улесни в рамките 
на ЕС.



PE456.647v02-00 24/175 AM\854749BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 72
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, и 
възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление, осъдените 
извършители не следва да се допускат, 
временно или постоянно, до 
упражняването на дейности, които 
включват редовен контакт с деца. 
Прилагането на такива забрани следва 
да се улесни в рамките на ЕС.

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, и 
възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление, по 
целесъобразност осъдените 
извършители не следва да се допускат, 
временно или постоянно, до 
упражняването на професионални
дейности, които включват редовен 
контакт с деца. Прилагането на такива 
забрани следва да се улесни в рамките 
на ЕС.

Or. en

Изменение 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато това е обосновано от 
заплахата, която те представляват, 
и възможните рискове от повторно 
извършване на престъпление,
осъдените извършители не следва да 
се допускат, временно или постоянно,
до упражняването на дейности, 
които включват редовен контакт с
деца. Прилагането на такива забрани 
следва да се улесни в рамките на ЕС.

(12) В случаи на повторно извършване 
на престъпление или на опити за 
такова, могат да бъдат приети мерки 
от съдебен орган, с цел да не се 
допуска, временно или постоянно,
осъществяването на каквито и да 
било професионални контакти между 
извършителите и деца. Прилагането 
на такива забрани следва да се улесни в 
рамките на ЕС.

Or. en
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Изменение 74
Илияна Малинова Йотова

Предложение за директива
Съображение 12 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Осъдените извършители не 
следва да се допускат до 
професионални дейности, които 
пряко включват грижи за деца.

Or. en

Изменение 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на 
сексуално малтретиране, е специален 
вид съдържание, което не може да се 
счита за изразяване на мнение. За 
целите на борбата с детската 
порнография е необходимо да се 
намали разпространението на 
материали, показващи малтретиране на 
деца, като се направи така, че качването 
на такова съдържание в общодостъпната 
мрежа стане по-трудно за извършването
на тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на

(13) Материалите, съдържащи 
сексуално малтретиране на деца, 
които представляват изображения на 
сексуално малтретиране, са специален 
вид съдържание, което не може да се 
счита за изразяване на мнение. За 
целите на борбата срещу тях е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи сексуално малтретиране на 
деца, като се направи така, че качването 
на такова съдържание в общодостъпната 
мрежа стане по-трудно за
извършителите на тези престъпления, 
като се избягват неефикасни 
технически мерки, които не само 
оставят незаконния материал 
онлайн, но и водят до повторното 
превръщане в жертва на  
малтретираните деца. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника възможно най-бързо, 
както и да се предприемат действия 
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уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването 
на съдържание с детска порнография 
при източника се оказва трудно, 
когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, 
следва да се създадат механизми за 
блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до страници в 
интернет, които съдържат или 
разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните 
съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на
подкрепа и стимулиране на
доставчиците на интернет услуги
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет 
страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове 
с материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне 
двойната работа. При всички тези
действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е 
да събират информация и да 
осигуряват покритие и обмен на 

срещу лицата, за които има сериозни 
основания да се подозира, че създават, 
разпространяват или свалят 
материали, съдържащи сексуално
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и с помощта на двустранни 
или многостранни споразумения ЕС 
следва да се стреми към улесняване на 
ефективното отстраняване и 
едновременното наказателно 
преследване от страна на органите на 
трети държави на лица на тяхна 
територия, които са качили на 
уебсайт материали, съдържащи 
сексуално малтретиране на деца, или 
са причинили разпространението им
в интернет.  За тази цел е необходимо 
да се използват резултатите от 
Програмата за по-безопасен 
интернет, да се подпомагат и 
насърчават доставчиците на 
интернет услуги, както и да се 
работи в сътрудничество със 
съответните НПО и сдружения, 
като например Международната 
асоциация на горещите линии в 
интернет. Следва да се установи и 
впоследствие укрепи сътрудничество 
между инициативите, публичните
органи и сектора на доставчиците на 
интернет услуги, за да се координира и 
ускори съобщаването на известия, 
действията по задържане и 
събирането на доказателства за 
целите на преследването. Всички тези
мерки трябва да спазват правата на 
крайните потребители, да са 
предвидени от закона, да са в 
съответствие със съществуващите 
правни и съдебни процедури и да 
съблюдават Европейската конвенция за 
правата на човека и Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
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информация за различните видове 
нелегално съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 76
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на 
сексуално малтретиране, е специален
вид съдържание, което не може да се 
счита за изразяване на мнение. За 
целите на борбата с детската 
порнография е необходимо да се 
намали разпространението на 
материали, показващи малтретиране 
на деца, като се направи така, че 
качването на такова съдържание в 
общодостъпната мрежа стане по-
трудно за извършването на тези 
престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването 
на съдържание с детска порнография 
при източника се оказва трудно, 
когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, 
следва да се създадат механизми за 

(13) Представянето на сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години, представлява вид 
съдържание, чието производство, 
притежание, разпространение, 
копиране или придобиване не се 
защищава с позоваване на основните 
права. Използването на термина 
„представяне на сексуални действия” 
цели разширяване на понятието 
малтретиране и включване на всички 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години, дори в 
случаите, когато последните са 
принудени да извършват действията 
спрямо себе си. Следователно е 
необходимо да се предприемат 
възможно най-бързо действия за 
отстраняване на съдържанието още при 
източника и за задържане на лицата, 
виновни за производството, 
разпространението или свалянето на 
подобно съдържание, както и за 
завеждане на производство срещу тях 
в съответствие с принципите на 
правовата държава. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации, 
както и въз основа на двустранни и 
многостранни споразумения, ЕС 
следва да се стреми към улесняване на 
ефективното отстраняване от органите 
на трети държави на уебсайтове, 
съдържащи представяне на сексуални 
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блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до страници в 
интернет, които съдържат или 
разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните 
съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на 
подкрепа и стимулиране на 
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет 
страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се 
гарантира, че националните списъци 
на уебсайтове с материали, 
съдържащи детска порнография, са 
възможно най-изчерпателни, и да се 
избегне двойната работа. При всички 
тези действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

действия спрямо лица на възраст под 
18 години, които са хоствани на тяхна 
територия. Сътрудничеството с 
Международната асоциация на 
горещите линии в интернет 
(INHOPE) следва да бъде засилено. За 
да се избегне двойната работа, следва 
да се установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено. При всички тези 
действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. de
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Изменение 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на 
такова съдържание в 
общодостъпната мрежа стане по-
трудно за извършването на тези 
престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването 
на съдържание с детска порнография
при източника се оказва трудно, 
когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, 
следва да се създадат механизми за 
блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до страници в 
интернет, които съдържат или 
разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца.
Следователно е необходимо да се 
предприемат действия за отстраняване 
на съдържанието още при източника и 
за задържане на виновните за 
разпространението или свалянето на 
изображения на малтретиране на деца.
Посредством засиленото
сътрудничество с трети държави и 
международни организации ЕС следва 
да се стреми към улесняване на 
ефективното отстраняване от органите 
на трети държави на уебсайтове, 
съдържащи детска порнография, които 
са хоствани на тяхна територия. За тази 
цел следва да се създадат механизми 
за укрепване на международното 
сътрудничество между държавите, 
съдебните и полицейските органи, 
както и звена за получаване на 
информация във връзка с детска 
порнография, с цел да се осигури 
безопасното и своевременно 
отстраняване на подобни уебсайтове.
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които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните 
съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на 
подкрепа и стимулиране на 
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет 
страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне 
двойната работа. При всички тези 
действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата 
на човека и Хартата на основните 
права на Европейския съюз. По 
Програмата за по-безопасен 
интернет бе създадена мрежа от 
горещи линии, чиято цел е да събират 
информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 78
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Съображение 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването на 
съдържание с детска порнография при 
източника се оказва трудно, когато 
изходните материали не се намират на 
територията на ЕС, следва да се 
създадат механизми за блокиране на 
достъпа от територията на Съюза до 
страници в интернет, които съдържат 
или разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните съдебни 
или полицейски органи за такова
блокиране или оказване на подкрепа и 
стимулиране на доставчиците на 
интернет услуги доброволно да 
разработват кодекси на поведение и 

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършителите на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника възможно най-бързо, 
както и за задържане на лицата, за 
които има сериозни основания да се 
подозира, че създават, 
разпространяват или свалят
изображения на малтретиране на деца, 
както и да се предприемат действия 
срещу тях. Посредством засиленото 
сътрудничество с трети държави и с 
помощта на двустранни или 
многостранни споразумения ЕС следва 
да се стреми към улесняване на 
ефективното отстраняване на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи материали, 
съдържащи малтретиране на деца, 
както и към улесняване на 
наказателното преследване от страна 
на органите на трети държави на лица 
на тяхна територия, които са качили 
на уебсайтове материали, съдържащи 
малтретиране на деца, или са 
причинили разпространението им в 
интернет.  Тъй като обаче въпреки 
тези усилия отстраняването на 
съдържание с детска порнография при 
източника се оказва трудно, когато 
изходните материали не се намират на 
територията на ЕС, държавите-членки 
могат да прилагат допълнителни 
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насоки за блокиране на достъпа до 
такива интернет страници. За 
отстраняването и блокирането на 
съдържание с малтретиране на деца 
следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия
трябва да се вземат под внимание
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

мерки с цел ограничаване на достъпа
на потребителите на интернет на 
тяхна територия до интернет
страници, които съдържат или 
разпространяват материали, 
изобразяващи малтретиране на деца.
За тази цел могат да се използват 
различни механизми, сред които 
улесняване на издаването на нареждане 
от компетентните съдебни или 
полицейски органи за допълнителни 
мерки, като например блокиране или 
оказване на подкрепа и стимулиране на 
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за ограничаване на 
достъпа до такива интернет страници.
Всички технически мерки за 
премахване или ограничаване на 
достъпа до интернет страници, 
които съдържат или 
разпространяват материали, 
изобразяващи малтретиране на деца,
следва да подлежат на засилено
сътрудничество между публичните 
органи, като целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези мерки трябва 
да се спазват правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. en
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Обосновка

С помощта на международни споразумения следва да се създадат строги процедури, 
за да се гарантира, че се предприемат незабавни действия за отстраняване на 
незаконното съдържание при източника, като същевременно се осигури запазването 
на доказателствата за целите на полицейското разследване. Държавите-членки 
решават дали да прилагат допълнителни мерки като блокиране, за да ограничат 
достъпа до интернет страници с материали, съдържащи малтретиране на деца.

Изменение 79
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на 
сексуално малтретиране, е специален
вид съдържание, което не може да се 
счита за изразяване на мнение. За 
целите на борбата с детската 
порнография е необходимо да се 
намали разпространението на 
материали, показващи малтретиране 
на деца, като се направи така, че 
качването на такова съдържание в 
общодостъпната мрежа стане по-
трудно за извършването на тези 
престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването 
на съдържание с детска порнография 

(13) Представянето на сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години, представлява вид 
съдържание, чието производство, 
притежание, разпространение, 
копиране или придобиване не се 
защищава с позоваване на основните 
права. Използването на термина 
„представяне на сексуални действия” 
цели разширяване на понятието 
малтретиране и включване на всички 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години, дори в 
случаите, когато последните са 
принудени да извършват действията 
спрямо себе си. Следователно е 
необходимо да се предприемат 
възможно най-бързо действия за 
отстраняване на съдържанието още при 
източника и за задържане на лицата, 
виновни за производството, 
разпространението или свалянето на 
подобно съдържание, както и за 
завеждане на производство срещу тях 
в съответствие с принципите на 
правовата държава. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации, 
както и въз основа на двустранни и 
многостранни споразумения, ЕС 
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при източника се оказва трудно, 
когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, 
следва да се създадат механизми за 
блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до страници в 
интернет, които съдържат или 
разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните 
съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на 
подкрепа и стимулиране на 
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет 
страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се 
гарантира, че националните списъци 
на уебсайтове с материали, 
съдържащи детска порнография, са 
възможно най-изчерпателни, и да се 
избегне двойната работа. При всички 
тези действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

следва да се стреми към улесняване на 
ефективното отстраняване от органите 
на трети държави на уебсайтове, 
съдържащи изображения на сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години, които са хоствани на тяхна 
територия. Сътрудничеството с 
Международната асоциация на 
горещите линии в интернет 
(INHOPE) следва да бъде засилено. За 
да се избегне двойната работа, следва 
да се установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено. При всички тези 
действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. de
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Изменение 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването 
на съдържание с детска порнография 
при източника се оказва трудно, 
когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, 
следва да се създадат механизми за 
блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до страници в 
интернет, които съдържат или 
разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършителите на 
тези престъпления, и да се гарантира, 
че тяхното разследване и преследване 
са приоритет. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване и 
преследването от органите на трети 
държави на уебсайтове, съдържащи 
детска порнография, които са хоствани 
на тяхна територия. Следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се 
избегне двойната работа. При всички 
тези действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
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нареждане от компетентните 
съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на 
подкрепа и стимулиране на 
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет 
страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се
гарантира, че националните списъци 
на уебсайтове с материали, 
съдържащи детска порнография, са 
възможно най-изчерпателни, и да се
избегне двойната работа. При всички 
тези действия трябва да се вземат под 
внимание правата на крайните 
потребители, да се спазват 
съществуващите правни и съдебни 
процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Европейския съюз. Само в случай на 
затруднения в сътрудничеството с 
трети държави във връзка с 
отстраняването и преследването 
държавите-членки могат да 
предприемат правни мерки за 
ограничаване на достъпа до интернет 
страници, съдържащи или 
разпространяващи изображения на 
малтретиране на деца. По Програмата 
за по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 81
Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
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за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването 
на съдържание с детска порнография 
при източника се оказва трудно, 
когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, 
следва да се създадат механизми за 
блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до страници в 
интернет, които съдържат или 
разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните 
съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на 
подкрепа и стимулиране на 
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет 
страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 

за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършителите на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. За отстраняването на 
съдържание с малтретиране на деца 
следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.
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публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се 
гарантира, че националните списъци на 
уебсайтове с материали, съдържащи 
детска порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 82
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършителите на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
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свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването 
на съдържание с детска порнография 
при източника се оказва трудно, 
когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, 
следва да се създадат механизми за 
блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до страници в 
интернет, които съдържат или 
разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните 
съдебни или полицейски органи за 
такова блокиране или оказване на 
подкрепа и стимулиране на 
доставчиците на интернет услуги 
доброволно да разработват кодекси на 
поведение и насоки за блокиране на 
достъпа до такива интернет 
страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се 
гарантира, че националните списъци на 
уебсайтове с материали, съдържащи 
детска порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 

свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. За отстраняването на 
съдържание с малтретиране на деца 
следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.
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Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 83
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването на 
съдържание с детска порнография при 
източника се оказва трудно, когато 

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършителите на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на сексуално
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването на 
съдържание с детска порнография при 
източника често пъти е невъзможно, 
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изходните материали не се намират на 
територията на ЕС, следва да се 
създадат механизми за блокиране на 
достъпа от територията на Съюза до 
страници в интернет, които 
съдържат или разпространяват
детска порнография. За тази цел могат 
да се използват различни механизми, 
сред които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните съдебни 
или полицейски органи за такова 
блокиране или оказване на подкрепа и 
стимулиране на доставчиците на 
интернет услуги доброволно да 
разработват кодекси на поведение и 
насоки за блокиране на достъпа до 
такива интернет страници. За 
отстраняването и блокирането на 
съдържание с малтретиране на деца 
следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

когато изходните материали не се 
намират на територията на ЕС, или 
защото държавите, в които са 
хоствани сървърите, не желаят да 
сътрудничат, или защото отнема 
твърде много време да се постигне 
отстраняване на материала от 
съответната държава. Поради това
следва също така да се създадат 
механизми за блокиране на достъпа от 
територията на Съюза до интернет
страници, идентифицирани като 
съдържащи или разпространяващи
детска порнография. За тази цел могат 
да се използват различни механизми, 
сред които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните съдебни 
или полицейски органи за такова 
блокиране или чрез незаконодателни 
мерки, като се подкрепят и се 
стимулират доставчиците на интернет 
услуги доброволно да разработват 
кодекси на поведение и насоки за 
блокиране на достъпа до такива 
интернет страници. За отстраняването и 
блокирането на съдържание с 
малтретиране на деца следва да се 
установи сътрудничество между 
публичните органи, което впоследствие 
да бъде укрепено, като целта е да се 
гарантира, че националните списъци на 
уебсайтове с материали, съдържащи 
детска порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
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съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 84
Michèle Striffler

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването на 
съдържание с детска порнография при 
източника се оказва трудно, когато 
изходните материали не се намират на 
територията на ЕС, следва да се 
създадат механизми за блокиране на 
достъпа от територията на Съюза до 
страници в интернет, които съдържат 
или разпространяват детска 

(13) Детската порнография, която 
представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването на 
съдържание с детска порнография при 
източника се оказва трудно, когато 
изходните материали не се намират на 
територията на ЕС, следва да се 
създадат механизми за блокиране на 
достъпа от територията на Съюза до 
страници в интернет, които съдържат 
или разпространяват детска 
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порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните съдебни 
или полицейски органи за такова 
блокиране или оказване на подкрепа и 
стимулиране на доставчиците на 
интернет услуги доброволно да 
разработват кодекси на поведение и 
насоки за блокиране на достъпа до 
такива интернет страници. За 
отстраняването и блокирането на 
съдържание с малтретиране на деца 
следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните съдебни 
или полицейски органи за такова 
блокиране, задължаващи доставчиците 
на интернет услуги да разработват 
кодекси на поведение и насоки за 
блокиране на достъпа до такива 
интернет страници с цел да се увеличи 
тяхната отговорност. За 
отстраняването и блокирането на 
съдържание с малтретиране на деца 
следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. fr

Изменение 85
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Съображение 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Детската порнография, която (13) Детската порнография, която 
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представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Тъй като обаче 
въпреки тези усилия отстраняването на 
съдържание с детска порнография при 
източника се оказва трудно, когато 
изходните материали не се намират на 
територията на ЕС, следва да се 
създадат допълнителни механизми за 
блокиране на достъпа от територията на 
Съюза до страници в интернет, които 
съдържат или разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните съдебни 
или полицейски органи за такова 
блокиране или оказване на подкрепа и 
стимулиране на доставчиците на 
интернет услуги доброволно да 
разработват кодекси на поведение и 
насоки за блокиране на достъпа до 
такива интернет страници. За 
отстраняването и блокирането на 
съдържание с малтретиране на деца 

представлява изображения на сексуално 
малтретиране, е специален вид 
съдържание, което не може да се счита 
за изразяване на мнение. За целите на 
борбата с детската порнография е 
необходимо да се намали 
разпространението на материали, 
показващи малтретиране на деца, като 
се направи така, че качването на такова 
съдържание в общодостъпната мрежа 
стане по-трудно за извършването на 
тези престъпления. Следователно е 
необходимо да се предприемат действия 
за отстраняване на съдържанието още 
при източника и за задържане на 
виновните за разпространението или 
свалянето на изображения на 
малтретиране на деца. Посредством 
засиленото сътрудничество с трети 
държави и международни организации 
ЕС следва да се стреми към улесняване 
на ефективното отстраняване от 
органите на трети държави на 
уебсайтове, съдържащи детска 
порнография, които са хоствани на 
тяхна територия. Всяка уебстраница, 
съдържаща изображения на сексуален 
тормоз на деца и произхождаща от 
държава-членка на ЕС, следва да бъде 
отстранена. Тъй като обаче въпреки 
тези усилия отстраняването на 
съдържание с детска порнография при 
източника се оказва трудно, когато 
изходните материали не се намират на 
територията на ЕС, следва да се 
създадат допълнителни механизми за 
блокиране на достъпа от територията на 
Съюза до страници в интернет, които 
съдържат или разпространяват детска 
порнография. За тази цел могат да се 
използват различни механизми, сред 
които улесняване на издаването на 
нареждане от компетентните съдебни 
или полицейски органи за такова 
блокиране или оказване на подкрепа и 
стимулиране на доставчиците на 
интернет услуги доброволно да 
разработват кодекси на поведение и 
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следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

насоки за блокиране на достъпа до 
такива интернет страници. За 
отстраняването и блокирането на 
съдържание с малтретиране на деца 
следва да се установи сътрудничество 
между публичните органи, което 
впоследствие да бъде укрепено, като 
целта е да се гарантира, че 
националните списъци на уебсайтове с 
материали, съдържащи детска 
порнография, са възможно най-
изчерпателни, и да се избегне двойната 
работа. При всички тези действия 
трябва да се вземат под внимание 
правата на крайните потребители, да се 
спазват съществуващите правни и 
съдебни процедури и да се съблюдават 
Европейската конвенция за правата на 
човека и Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По Програмата за 
по-безопасен интернет бе създадена 
мрежа от горещи линии, чиято цел е да 
събират информация и да осигуряват 
покритие и обмен на информация за 
различните видове нелегално 
съдържание онлайн.

Or. en

Изменение 86
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Всички евентуални лични данни, 
обработени по време на прилагането 
на настоящата директива, следва да 
бъдат защитени в съответствие с 
всички правила на ЕС в областта на 
неприкосновеността на личния 
живот и защитата на личните 
данни.

Or. en
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Изменение 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Всички евентуални лични данни, 
обработвани по време на прилагането 
на настоящата директива, следва да 
бъдат защитени в съответствие с 
Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета от 27 ноември 2008 г. относно 
защитата на лични данни, 
обработвани в рамките на 
полицейското и съдебно 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси1, както и 
в съответствие с Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 12 юли 2002 година 
относно обработката на лични данни 
и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации2 (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации), 
както и в съответствие с 
принципите, изложени в 
Конвенцията на Съвета на Европа от 
28 януари 1981 г. за защита на лицата 
във връзка с автоматичната 
обработка на лични данни, която е 
ратифицирана от всички държави-
членки.
_____________
1 OВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.
2 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

Or. en
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Изменение 88
Lena Ek

Предложение за директива
Съображение 13 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Комисията следва да разследва 
евентуалните рискове и 
неблагоприятни последици, свързани с 
блокирането на уебстраниците. 
Разследването следва да извършва 
оценка на риска от уронване на 
демократичните права на 
гражданите на Европейския съюз и да 
отчита преобладаващото използване 
на блокирането на уебстраници в 
тоталитарните общества с цел 
ограничаване на свободата на 
изразяване.

Or. en

Изменение 89
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешко 
достойнство, забрана на изтезания и 
нечовешко или унизително отношение 
или наказание, права на детето, право на 
свобода и сигурност, свобода на 
изразяване и информация, защита на 
личните данни, право на ефективна 
правна защита и на справедлив съдебен
процес, както и принципите на 
законност и пропорционалност между 
престъпления и наказания. По-
специално, настоящата директива се 

(15) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешко 
достойнство, забрана на изтезания и 
нечовешко или унизително отношение 
или наказание, права на детето, право на 
свобода и сигурност, свобода на 
изразяване и информация, защита на 
неприкосновеността на личния живот 
и личните данни, право на ефективна 
правна защита и на справедлив съдебен 
процес, както и принципите на 
законност и пропорционалност между 
престъпления и наказания. По-
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стреми да гарантира безпрекословното 
спазване на тези права и трябва да бъде 
приложена по съответния начин.

специално, настоящата директива се 
стреми да гарантира безпрекословното 
спазване на тези права и трябва да бъде 
приложена по съответния начин.

Or. en

Изменение 90
Iliana Malinova Iotova

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящата директива е да се 
установят минимални права за 
определяне на престъпленията и 
наказанията в сферата на сексуалната 
експлоатация на деца. Също така 
директивата цели да бъдат въведени 
общи разпоредби за засилване на 
предотвратяването на тези 
престъпления и защитата на техните 
жертви.

Целта на настоящата директива е да се 
установят минимални правила за 
определянето на престъпленията и 
наказанията в сферата на сексуалното 
малтретиране и сексуалната 
експлоатация на деца, както и 
показването на материали, 
онагледяващи сексуално 
малтретиране на деца. Също така 
директивата цели да бъдат въведени
общи разпоредби за засилване на 
предотвратяването на тези 
престъпления и защитата на техните 
жертви.

Or. en

Изменение 91
Antigoni Papadopoulou

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) "дете" означава всяко непълнолетно 
лице/лице, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното 
право;

Or. en
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Изменение 92
Jean Lambert от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „детска порнография“ означава б) „материал, съдържащ 
малтретиране на деца”, означава:
(Това изменение важи за целия текст. 
Приемането му ще наложи нанасянето 
на съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Изменение 93
Ernst Strasser

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „детска порнография“ означава б) „детска порнография“ или 
„материал, съдържащ сексуално 
малтретиране на деца”, означава:

Or. en

Изменение 94
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „детска порнография“ означава б) „изображения на малтретиране на 
деца” означава:

Or. en

Обосновка

Child pornography and/or performances always involve sexual abuse of a child, and,
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therefore constitute evidence of a crime committed against a child. Recital 3 of the proposal 
recognises the link between the definition of “child pornography” and child sexual abuse.
The use of the term “child pornography” in the proposal fails to acknowledge this link and 
weakens the proposals as it associates child abuse with conduct which, while pornographic, 
may be legal in an adult environment. Additionally, the word ‘pornography’ implies an 
element of consent on the part of the child and allows offenders and potential offenders to 
minimise the seriousness of what they are doing when they look at images.

Изменение 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „детска порнография“ означава б) „детска порнография“ или 
„материал, съдържащ сексуално 
малтретиране на деца”, означава:

Or. en

Изменение 96
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) материал, който нагледно 
изобразява лице, което изглежда, че е 
дете, и което участва в реално или 
симулирано изразено сексуално 
поведение, или изображение на 
половите органи на лице, което 
изглежда, че е дете, за предимно 
сексуални цели; or

заличава се

Or. de

Изменение 97
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) материал, който нагледно 
изобразява лице, което изглежда, че е
дете, и което участва в реално или 
симулирано изразено сексуално 
поведение, или изображение на
половите органи на лице, което 
изглежда, че е дете, за предимно 
сексуални цели; или

iii) материал, който показва дете или 
виртуалното изображение на дете, 
участващо в реално или симулирано 
изразено сексуално поведение, или 
показва половите органи на дете или 
виртуалното изображение на такива 
органи за предимно сексуални цели; или

Or. fr

Изменение 98
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iv) реалистични изображения на дете, 
участващо в изразено сексуално 
поведение, или реалистични 
изображения на половите органи на 
дете независимо дали това дете 
наистина съществува, за предимно 
сексуални цели;

(iv) реалистични изображения на дете, 
участващо в ясно изразено сексуално 
поведение, или реалистични 
изображения на половите органи на дете 
— за предимно сексуални цели;

Or. en

Изменение 99
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) реалистични изображения на дете, 
участващо в изразено сексуално 
поведение, или реалистични 
изображения на половите органи на дете 
независимо дали това дете наистина 
съществува, за предимно сексуални 
цели;

iv) реалистични изображения на дете, 
участващо в изразено сексуално 
поведение, или реалистични 
изображения на половите органи на дете 
или на виртуалното изображение на 
такива органи за предимно сексуални 
цели;
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Or. fr

Изменение 100
Iliana Malinova Iotova

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iv) реалистични изображения на дете, 
участващо в изразено сексуално 
поведение, или реалистични 
изображения на половите органи на дете 
независимо дали това дете наистина 
съществува, за предимно сексуални 
цели;

(iv) реалистични изображения на дете, 
участващо или изобразено като 
участващо в изразено сексуално 
поведение, или реалистични 
изображения на половите органи на дете 
независимо дали това дете наистина 
съществува, за предимно сексуални 
цели;

Or. en

Изменение 101
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iv а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iva) детската порнография 
представлява определен вид 
малтретиране на деца;

Or. en

Изменение 102
Jean Lambert от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „сексуална експлоатация на деца 
при пътуване и туризъм” означава 
сексуалната експлоатация на деца от 
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едно или повече лица, които пътуват 
извън своето обичайно 
местопребиваване към дестинация, 
където имат полови връзки с деца;

Or. en

Обосновка

UNWTO definition of tourist, 1997.

Изменение 103
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „сексуална експлоатация на деца 
при пътуване и туризъм” означава 
сексуалната експлоатация на деца от 
едно или повече лица, които пътуват 
извън своето обичайно 
местопребиваване към дестинация, 
където имат полови връзки с деца;

Or. en

Обосновка

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.
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Изменение 104
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „сексуална експлоатация на деца 
при пътуване и туризъм” означава 
сексуалната експлоатация на деца от 
едно или повече лица, които пътуват 
извън своето обичайно 
местопребиваване към дестинация, 
където имат полови връзки с деца;

Or. enОбосновка

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment  to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.

Изменение 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че умишлените деяния, посочени в 
параграфи 2–5, са наказуеми.

1. Тъй като наказателноправните 
системи представляват неделима 
част от правовия ред на отделните 
държави-членки, всяка от тях
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че долупосочените
умишлени деяния са предвидени в 
закон като състав на престъпление и 
за тях е определен съответен размер 
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на наказанията, който отговаря на 
тежестта на деянията, в 
съответствие със системата от 
наказания на държавите-членки.

Or. de

Изменение 106
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Склоняването за сексуални цели на 
лице, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, да е 
свидетел на сексуално малтретиране или 
сексуални действия, дори ако то не 
участва в тях, представлява деяние, 
посочено в член 1.

Or. de

Изменение 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 108
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Склоняването за сексуални цели на 
дете, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, да е 
свидетел на сексуално малтретиране или 
сексуални действия, дори ако то не 
участва в тях, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от две години и забрана за 
осъществяване на професионална 
дейност, която включва всякакъв вид 
контакт с деца.

Or. it

Изменение 109
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Участието в сексуални действия с 
лице, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, 
представлява деяние, посочено в 
параграф 1.

Or. de

Изменение 110
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Участието в сексуални действия с 
дете, което не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, се 
наказва с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малък от пет 
години и забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
включва всякакъв вид контакт с деца.

Or. it

Изменение 111
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Участието в сексуални действия с 
дете, когато:

4. Участието в сексуални действия с
лице на възраст под 18 години, когато:

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

(i) е извършена злоупотреба с 
установени отношение на доверие, власт 
или въздействие върху това лице; или

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

(ii) е извършена злоупотреба с особено 
уязвимо положение на това лице, по-
конкретно поради умствено или 
физическо увреждане или положение на 
зависимост; или

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

(iii) е използвано принуждаване, сила 
или заплахи,

представлява деяние, посочено в 
параграф 1.

Or. de
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Изменение 112
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4 – буква iii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е използвано принуждаване, сила или 
заплахи, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от десет години и забрана за 
осъществяване на професионална 
дейност, която включва всякакъв вид 
контакт с деца.

Or. it

Изменение 113
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Принуждаването на лице на възраст 
под 18 години да участва в сексуални 
действия с трето лице представлява 
деяние, посочено в параграф 1.

Or. de

Изменение 114
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Принуждаването на дете да участва в 
сексуални действия с трето лице се 
наказва с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малък от десет 
години и забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
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включва всякакъв вид контакт с деца.

Or. it

Изменение 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 116
Iliana Malinova Iotova

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че умишлените деяния, посочени в 
параграфи 2—11, са наказуеми.

1. Държавите-членки предприемат
необходимите мерки, за да гарантират, 
че деянията, посочени в параграфи 2–
11, са наказуеми.

Or. en

Изменение 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че умишлените деяния, посочени в 
параграфи 2–11, са наказуеми.

1. Тъй като наказателноправните 
системи представляват неделима 
част от правовия ред на отделните 
държави-членки, всяка от тях
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предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че долупосочените
умишлени деяния са предвидени в 
закон като състав на престъпление и 
за тях е определен съответен размер 
на наказанията, който отговаря на 
тежестта на деянията, в 
съответствие със системата от 
наказания на държавите-членки.

Or. de

Изменение 118
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че умишлените деяния, посочени в 
параграфи 2—11, са наказуеми.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че действията, целящи 
манипулирането на деца за участие в 
престъпления, посочени в параграфи 
2—11, са наказуеми.

Or. en

Изменение 119
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Склоняването или набирането на 
дете за участие в порнографски 
представления, или извличането на 
печалба или експлоатирането по друг 
начин на дете с такава цел, се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години, ако 
детето не е достигнало възрастта за 
изразяване на съгласие за сексуални 
действия, и не по-малък от две 
години, ако детето е навършило тази 
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възраст.

Or. en

Изменение 120
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Склоняването на лице на възраст под 
18 години да участва в порнографски 
представления представлява деяние, 
посочено в параграф 1.

Or. de

Изменение 121
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Склоняването на дете да участва в 
порнографски представления 
представлява тормоз на деца и поради 
тази причина се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 122
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Склоняването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
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срок не по-малък от две години. срок не по-малък от две години и 
забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
включва всякакъв вид контакт с деца.

Or. it

Обосновка

Малтретирането на деца трябва да бъде наказвано с по-строги наказания и забрана 
за полагане на труд при контакт с деца. 

Изменение 123
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 124
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 125
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Извличането на печалба от лице на 
възраст под 18 години, участващо в 
порнографски представления, или 
експлоатацията на такова лице по друг 
начин представлява деяние, посочено в 
параграф 1.

Or. de

Изменение 126
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Извличането на печалба от дете, 
участващо в порнографски 
представления, или експлоатацията на 
такова дете по друг начин, 
представлява тормоз на деца и поради 
тази причина се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 127
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Извличането на печалба от дете, 
участващо в порнографски 
представления, или експлоатацията на 

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

такова дете по друг начин се наказват с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години и 
забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
включва всякакъв вид контакт с деца.

Or. it

Обосновка

Малтретирането на деца трябва да бъде наказвано с по-строги наказания и забрана 
за полагане на труд при контакт с деца. 

Изменение 128
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 129
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Присъствието на порнографски 
представления, в които участват деца, 
представлява тормоз на деца и поради 
тази причина се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.
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Or. en

Изменение 130
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 
участват лица на възраст под 18 
години, представлява деяние, посочено 
в параграф 1.

Or. de

Изменение 131
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 
участват деца, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от две години, ако детето не е 
достигнало възрастта за съгласие за 
сексуални действия, и не по-малък от 
една година, ако детето е навършило 
тази възраст.

Or. en

Изменение 132
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съзнателното присъствие на 
порнографски представления, в които 

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

участват деца, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от две години и забрана за 
осъществяване на професионална 
дейност, която включва всякакъв вид 
контакт с деца.

Or. it

Обосновка

Малтретирането на деца трябва да бъде наказвано с по-строги наказания и забрана 
за полагане на труд при контакт с деца. 

Изменение 133
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 134
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 135
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Набирането на дете да участва в 
порнографски представления 
представлява тормоз на деца и поради 
тази причина се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 136
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Набирането на лице на възраст под 
18 години да участва в порнографски 
представления представлява деяние, 
посочено в параграф 1.

Or. de

Изменение 137
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Набирането на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години и 
забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
включва всякакъв вид контакт с деца.
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Or. it

Изменение 138
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 139
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Всяко лице, което склони лице на 
възраст под 18 години да участва в 
сексуални действия или което 
използва това участие, в замяна на
което се дават или обещават пари, 
друга форма на възнаграждение или 
насрещна престация, без значение 
дали това плащане, обещание или 
насрещна престация е извършено 
спрямо лицето на възраст под 18 
години или към трето лице, се счита 
за виновно за умишлено деяние по 
смисъла на параграф 1.

Or. de

Изменение 140
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Склоняването или набирането на 
дете за участие в детска проституция, 
или извличането на печалба или 
експлоатирането по друг начин на 
дете с такава цел, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от осем години, ако 
детето не е достигнало възрастта за 
изразяване на съгласие за сексуални 
действия, и не по-малък от пет години, 
ако детето е навършило тази 
възраст.

Or. en

Изменение 141
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Склоняването на дете да участва в 
детска проституция представлява 
тормоз на деца и поради тази 
причина се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 142
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Склоняването на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от пет години и 
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забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
включва всякакъв вид контакт с деца.

Or. it

Обосновка

Малтретирането на деца трябва да бъде наказвано с по-строги наказания и забрана 
за полагане на труд при контакт с деца. 

Изменение 143
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 144
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 145
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 146
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Извличането на печалба от дете, 
участващо в детска проституция, или 
експлоатацията на такова дете по друг 
начин, представляват тормоз на деца 
и поради тази причина се наказват с 
лишаване от свобода за срок, определен 
от държавата-членка.

Or. en

Изменение 147
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

свобода за максимален срок не по-малък 
от пет години и забрана за 
осъществяване на професионална 
дейност, която включва всякакъв вид 
контакт с деца.

Or. it

Обосновка

Малтретирането на деца трябва да бъде наказвано с по-строги наказания и забрана 
за полагане на труд при контакт с деца. 

Изменение 148
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 149
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Всяко лице, което участва в 
сексуални действия с лице на възраст 
под 18 години, като в замяна на това 
предлага или обещава пари, друга 
форма на възнаграждение или 
насрещна престация, без значение 
дали това плащане, обещание или 
насрещна престация е отправено към 
лицето на възраст под 18 години или 
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към трето лице, се счита за виновно 
за умишлено деяние по смисъла на 
параграф 1.

Or. de

Изменение 150
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Участието в сексуални действия с 
дете, когато се прибягва до детска 
проституция, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от пет години, ако детето не е 
достигнало възрастта за изразяване 
на съгласие за сексуални действия, и 
не по-малък от две години, ако 
детето е навършило тази възраст.

Or. en

Изменение 151
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 152
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Участието в сексуални действия с 
дете, когато се прибягва до детска 
проституция, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от пет години и забрана за 
осъществяване на професионална 
дейност, която включва всякакъв вид 
контакт с деца.

Or. it

Обосновка

Малтретирането на деца трябва да бъде наказвано с по-строги наказания и забрана 
за полагане на труд при контакт с деца. 

Изменение 153
Iliana Malinova Iotova

Предложение за директива
Член 4 - параграф 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Участието или изразяването на 
съгласие за участие в сексуални 
действия с дете, независимо дали 
половият акт е бил извършен или не,
когато се прибягва до детска 
проституция, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от шест години

Or. en

Изменение 154
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Участието в сексуални действия с 
дете, когато се прибягва до детска 
проституция, представлява тормоз на 
деца и поради тази причина се наказва 
с лишаване от свобода за срок, 
определен от държавата-членка.

Or. en

Изменение 155
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Принуждаването или използването 
на сила спрямо дете с цел участие в 
порнографски представления, или 
използването на заплахи към дете с 
такава цел, се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от осем години, ако детето не е 
достигнало възрастта за изразяване 
на съгласие за сексуални действия, и 
не по-малък от пет години, ако 
детето е навършило тази възраст.

Or. en

Изменение 156
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Принуждаването на дете да участва в 
порнографски представления 
представлява тормоз на деца и поради 
тази причина се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
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държавата-членка.

Or. en

Изменение 157
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Принуждаването на лице на възраст 
под 18 години да участва в 
порнографски представления 
представлява деяние по смисъла на 
параграф 1.

Or. de

Изменение 158
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 159
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Принуждаването на дете да участва в 
порнографски представления се наказва 
с лишаване от свобода за максимален
срок не по-малък от осем години и 
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забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
включва всякакъв вид контакт с деца.

Or. it

Изменение 160
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 161
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Всяко лице, което набира или 
принуждава лице на възраст под 18 
години да участва в сексуални 
действия, в замяна на което се дават 
или обещават пари, друга форма на 
възнаграждение или насрещна 
престация, без значение дали това 
плащане, обещание или насрещна 
престация е отправено към лицето на 
възраст под 18 години или към трето 
лице, се счита за виновно за умишлено 
деяние по смисъла на параграф 1.

Or. de

Изменение 162
Timothy Kirkhope от името на групата ECR
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Предложение за директива
Член 4 - параграф 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Набирането на дете да участва в 
детска проституция представлява 
тормоз на деца и поради тази 
причина се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 163
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Набирането на дете да участва в 
детска проституция се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от осем години и 
забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
включва всякакъв вид контакт с деца.

Or. it

Изменение 164
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 165
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 4 - параграф 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 166
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 4 - параграф 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

11. Принуждаването или използването 
на сила спрямо дете с цел участие в 
детска проституция, или използването 
на заплахи за тази цел, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от десет години, ако 
детето не е достигнало възрастта за 
изразяване на съгласие за сексуални 
действия, и не по-малък от пет 
години, ако детето е навършило тази 
възраст.

Or. en

Изменение 167
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 4 - параграф 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Принуждаването на дете да участва 
в детска проституция се наказва с 

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

тормоз на деца и поради тази 
причина се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 168
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 4 - параграф 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

11. Принуждаването на дете да участва 
в детска проституция се наказва с
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от десет години и 
забрана за осъществяване на 
професионална дейност, която 
включва всякакъв вид контакт с деца.

Or. it

Изменение 169
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 170
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Престъпления, свързани с детска 
порнография

Престъпления, свързани с представяне 
на сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години

Or. de

Изменение 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че умишлените деяния, посочени в 
параграфи 2–6, са наказуеми.

1. Тъй като наказателноправните 
системи представляват неделима 
част от правовия ред на отделните 
държави-членки, всяка от тях
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че долупосочените
умишлени деяния са предвидени в 
закон като състав на престъпление и 
за тях е определен съответен размер 
на наказанията, който отговаря на 
тежестта на деянията, в 
съответствие със системата от 
наказания на държавите-членки.

Or. de

Изменение 172
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Придобиването или притежаването на 
материали, съдържащи изображения 
на сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години, представлява 
деяние по смисъла на параграф 1.

Or. de
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Изменение 173
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 174
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 175
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



AM\854749BG.doc 83/175 PE456.647v02-00

BG

Изменение 176
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Съзнателното получаване на достъп 
до изображения на сексуални 
действия спрямо лица на възраст под 
18 години посредством информационни 
и комуникационни технологии 
представлява деяние по смисъла на 
параграф 1.

Or. de

Изменение 177
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Съзнателното получаване на достъп 
посредством информационни и 
комуникационни технологии до детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 178
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 179
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Съзнателното получаване на достъп 
посредством информационни и 
комуникационни технологии до детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за максимален срок не по-малък 
от една година. Всяка умишлена 
консумация на детска порнография се 
счита за незаконна, независимо дали 
виденият материал е бил съхранен на 
компютъра на извършителя или не. В 
случай че извършителят умишлено 
гледа детска порнография, независимо 
дали изображенията са били 
съхранени на неговия компютър или 
не, той е виновен за „повторно 
превръщане в жертва“ на детето, 
изобразено в материала. Освен това 
съществува риск от увеличаване на 
сексуалния интерес на извършителя 
към децата.

Or. lt

Изменение 180
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Дистрибуцията, разпространението 
или предаването на изображения на 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години представлява 
деяние, посочено в параграф 1.
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Or. de

Изменение 181
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Дистрибуцията, разпространението 
или предаването на детска порнография 
се наказват с лишаване от свобода за 
срок, определен от държавата-
членка.

Or. en

Изменение 182
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 183
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Предлагането, доставянето или 
предоставянето на разположение на 
изображения на сексуални действия 
спрямо лица на възраст под 18 години 
представлява деяние по смисъла на 
параграф 1.



PE456.647v02-00 86/175 AM\854749BG.doc

BG

Or. de

Изменение 184
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 5 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Предлагането, доставянето или 
предоставянето на разположение на 
детска порнография се наказват с 
лишаване от свобода за срок, определен 
от държавата-членка.

Or. en

Изменение 185
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 5 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 186
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Производството на изображения на 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години представлява 
деяние по смисъла на параграф 1.



AM\854749BG.doc 87/175 PE456.647v02-00

BG

Or. de

Изменение 187
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Производството на детска 
порнография се наказва с лишаване от 
свобода за срок, определен от 
държавата-членка.

Or. en

Изменение 188
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 189
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите-членки решават дали 
настоящият член се прилага за 
случаи, свързани с детска 
порнография, както са посочени в 
член 2, буква б), подточка iii), когато 
лицето, наподобяващо дете, е в 
действителност на 18 или повече 
години в момента на изобразяването.
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Or. en

Изменение 190
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Съблазняване на деца за сексуални 
цели
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че следното умишлено 
деяние е наказауемо:

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен 
да се срещне с дете, което не е 
достигнало възрастта за съгласие за 
сексуални действия съгласно 
националното право, с цел извършване 
на престъпление, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 5, параграф 6, 
когато това предлагане е последвано 
от материални действия, водещи до 
такава среща, се наказва с лишаване 
от свобода за максимален срок не по-
малък от две години.

Or. de

Изменение 191
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 6 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че следното умишлено деяние е 
наказауемо:

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че следното умишлено деяние е 
наказуемо и за него е определен 
съответен размер на наказанието, 
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който отговаря на тежестта на 
деянието, в съответствие със 
системата от наказания на 
държавите-членки:

Or. de

Изменение 192
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 6 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че следното умишлено деяние е 
наказауемо:

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че действията с цел манипулиране на 
дете за следното деяние са наказуеми:

Or. en

Изменение 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да 
се срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

Оказването на влияние, от страна на 
възрастен, върху дете, което не е 
достигнало възрастта за съгласие за 
сексуални действия съгласно 
националното право, в писмен или 
устен вид или чрез показване на 
порнографски материал, с цел 
извършване на престъпление, посочено 
в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2
и член 5, параграф 6, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

Or. en
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Изменение 194
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да 
се срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

Склоняването от страна на възрастен 
на дете, което не е достигнало възрастта 
за съгласие за сексуални действия 
съгласно националното право, 
включително посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, с цел извършване на 
престъпление, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 5, параграф 6, се 
наказва с лишаване от свобода за 
максимален срок не по-малък от две 
години.

Or. en

Изменение 195
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

предлагане, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен на 
среща спрямо лице, което не е 
достигнало възрастта за съгласие за 
сексуални действия съгласно 
националното право, с цел извършване 
на престъпление, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 5, параграф 6, когато 
това предлагане е последвано от 
материални действия, водещи до такава 
среща.

Or. de
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Изменение 196
Jean Lambert от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното 
право, с цел извършване на 
престъпление, посочено в член 3, 
параграф 3 и член 5, параграф 6, когато 
това предлагане е последвано от 
материални действия, водещи до такава 
среща, се наказва с лишаване от свобода 
за максимален срок не по-малък от две 
години.

Предлагането по всякакъв начин, 
включително посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете или да го склони по друг 
начин с цел извършване на 
престъпление, посочено в член 3,
параграф 3 и член 5, параграф 6, когато 
това предлагане е последвано от 
материални действия, водещи до такава 
среща или контакт, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

Or. en

Изменение 197
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да 
се срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

предлагането от страна на възрастен да 
се срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

Or. en
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Изменение 198
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да 
се срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

предлагането от страна на възрастен да 
се срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

Or. lt

Обосновка

Тъй като търсенето на деца е дейност, която не се ограничава до интернет, думите 
„посредством информационни и комуникационни технологии“ следва да бъдат 
заличени.

Изменение 199
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
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последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален
срок не по-малък от две години.

последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за срок, определен 
от държавата-членка.

Or. en

Изменение 200
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години.

предлагането, посредством 
информационни и комуникационни 
технологии, от страна на възрастен да се 
срещне с дете, което не е достигнало 
възрастта за съгласие за сексуални 
действия съгласно националното право, 
с цел извършване на престъпление, 
посочено в член 3, параграф 3 и член 5, 
параграф 6, когато това предлагане е 
последвано от материални действия, 
водещи до такава среща, се наказва с 
лишаване от свобода за максимален 
срок не по-малък от две години и със 
съответна глоба.

Or. en

Изменение 201
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инкриминирането на търсенето на 
деца за сексуални цели е необходимо, 
за да може полицията да 
предотврати предстояща среща 
между дете и извършител, вместо да 
е принудена да изчаква извършването 
на действителна проява на насилие.
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Or. lt

Изменение 202
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че подстрекателството, подпомагането и 
съдействието за извършване на 
престъпление, посочено в членове 3–6, 
са наказуеми.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че подстрекателството, подпомагането и 
съдействието за извършване на 
престъпление, посочено в членове 3–6, 
са предвидени в закон като състав на 
престъпление и за тях е определен 
съответен размер на наказанията, 
който отговаря на тежестта на 
деянията, в съответствие със 
системата от наказания на 
държавите-членки.

Or. de

Изменение 203
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че опитите за извършване на 
престъпление, посочено в член 3, 
параграф 2 и параграфи 3–5, във връзка 
със ставането на свидетел на сексуално 
малтретиране и на престъпление, 
посочено в член 4, параграфи 2–3 и 
параграфи 5–11 и в член 5, параграф 2 и 
параграфи 4–6, са наказуеми.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че опитите за извършване на 
престъпление, посочено в член 3, 
параграф 2 и параграфи 3–5, във връзка 
със ставането на свидетел на сексуално 
малтретиране и на престъпление, 
посочено в член 4, параграфи 2–3 и 
параграфи 5–11 и в член 5, параграф 2 и 
параграфи 4–6, са предвидени в закон 
като състав на престъпление и за 
тях е определен съответен размер на 
наказанията, който отговаря на 
тежестта на деянията, в 
съответствие със системата от 
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наказания на държавите-членки.

Or. de

Изменение 204
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че следното умишлено 
деяние е наказауемо:

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
предотвратят или забранят 
следните умишлени деяния и да ги 
предвидят в закон като състав на 
престъпление и в съответствие със 
своите системи от наказания да 
определят съответния размер на 
наказанията, който отговаря на 
тежестта на деянията.

Or. de

Изменение 205
Jean Lambert от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организирането на пътувания с цел 
извършване на престъпление, посочено 
в членове 3─6.

б) организирането на пътувания и/или 
други приготовления с цел извършване 
на престъпление, посочено в членове 
3─6.

Or. en

Обосновка

По отношение на организирането на детския секс туризъм, следва да бъде 
припомнено, че страните, улесняващи сексуалното малтретиране и експлоатация на 
дете, включват не само организаторите на пътуването, каквито са тур операторите 
и туристическите агенции, а също и редица посредници, предоставящи други услуги, 
като например хотели, хостели, екскурзоводи, преводачески служби и т. н.
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Изменение 206
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организирането на пътувания с цел 
извършване на престъпление, посочено 
в членове 3─6.

б) организирането на пътувания и/или 
други приготовления с цел извършване 
на престъпление, посочено в членове 
3─6.

Or. en

Обосновка

По отношение на организирането на детския секс туризъм, следва да бъде 
припомнено, че страните, улесняващи сексуалното малтретиране и експлоатация на 
дете, включват не само организаторите на пътуването, каквито са тур операторите 
и туристическите агенции, а също и редица посредници, предоставящи други услуги, 
като например хотели, хостели, екскурзоводи, преводачески служби и т. н.

Изменение 207
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организирането на пътувания с цел 
извършване на престъпление, посочено 
в членове 3─6.

б) организирането на пътувания и/или 
други приготовления с цел извършване 
на престъпление, посочено в членове 
3─6.

Or. en

Обосновка

По отношение на организирането на детския секс туризъм, следва да бъде 
припомнено, че страните, улесняващи сексуалното малтретиране и експлоатация на 
дете, включват не само организаторите на пътуването, каквито са тур операторите 
и туристическите агенции, а също и редица посредници, предоставящи други услуги, 
като например хотели, хостели, екскурзоводи, преводачески служби и т. н.
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Изменение 208
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) материални действия във връзка с 
пътуване с цел извършване на полово 
сношение с дете, водещи до среща 
независимо от фактическия сексуален 
тормоз и експлоатация на детето.

Or. en

Обосновка

Наказването на намерението за извършване на престъпни деяния, свързани със 
сексуалната експлоатация на деца при пътувания и туризъм, служи за засилване на 
превантивните мерки и за възпиране на извършителите на деянията, преди те да 
осъществят своите зловредни намерения.

Изменение 209
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) материални действия във връзка с 
пътуване с цел извършване на полово 
сношение с дете, водещи до среща 
независимо от фактическия сексуален 
тормоз и експлоатация на детето.

Or. en

Изменение 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на член 3, параграф 2 във По усмотрение на съдилищата за 
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връзка със ставането на свидетел на 
сексуални действия и разпоредбите на 
член 3, параграф 3; член 4, параграф 2 и 
параграф 4 и член 5 не уреждат
сексуалните действия по взаимно 
съгласие между деца или с участието на 
лица, които са на сходна възраст и със 
сходно психологическо и физическо 
развитие и зрялост, доколкото при тези 
действия няма малтретиране.

всеки отделен случай и в 
съответствие с националните 
разпоредби за прилагането на 
законодателството относно 
възрастта за изразяване на съгласие 
за сексуални действия, разпоредбите 
на член 3, параграф 2 във връзка със 
ставането на свидетел на сексуални 
действия и разпоредбите на член 3, 
параграф 3, член 4, параграф 2 и 
параграф 4 и член 5 могат да бъдат 
отменени за действия по взаимно 
съгласие между деца или с участието на 
лица, които са на сходна възраст и със 
сходно психологическо и физическо 
развитие и зрялост, доколкото при тези 
действия няма малтретиране, 
включително това, определено в член 
3, параграф 4 и член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на член 3, параграф 2 във 
връзка със ставането на свидетел на 
сексуални действия и разпоредбите на 
член 3, параграф 3, член 4, параграф 2 и 
параграф 4 и член 5 не уреждат 
сексуалните действия по взаимно 
съгласие между деца или с участието на 
лица, които са на сходна възраст и със 
сходно психологическо и физическо 
развитие и зрялост, доколкото при тези 
действия няма малтретиране.

Разпоредбите на член 3, параграф 2 във 
връзка със ставането на свидетел на
сексуални действия и разпоредбите на 
член 3, параграф 3, член 4, параграф 2 и 
параграф 4 и член 5 не уреждат 
сексуалните действия по взаимно 
съгласие между деца или с участието на 
лица, които са на сходна възраст и със 
сходно психологическо и физическо 
развитие и зрялост, доколкото при тези 
действия няма малтретиране, 
експлоатация, принуда, употреба на 
сила или заплахи.

Or. en
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Изменение 212
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
при извършване от дете на 
престъпления, посочени в членове 3 -
5, за тези престъпления се прилагат 
подходящи алтернативни мерки, 
които са адаптирани към 
специфичните превъзпитателни 
нужди според националното право, 
като надлежно се отчита възрастта 
на извършителя, необходимостта от 
предотвратяване на 
инкриминирането и целта за 
социална повторна интеграция на 
детето.

Or. en

Изменение 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) детето не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното 
законодателство;

а) детето не е достигнало възрастта за 
съгласие за сексуални действия 
съгласно националното законодателство 
или показва признаци на забавено 
физическо и психично развитие;

Or. en

Изменение 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

b) престъплението е извършено спрямо 
дете в особено уязвимо положение, по-
конкретно поради умствено или 
физическо увреждане или положение на 
зависимост;

б) престъплението е извършено спрямо 
дете в особено уязвимо положение, по-
конкретно поради умствено или 
физическо увреждане или положение на 
зависимост или поради временна 
промяна в психическото или 
физическото възприемане, свързано с 
прием на наркотици или алкохол, 
както и всеки друг признат вид 
зависимост;

Or. it

Изменение 215
Mariya Nedelcheva

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) престъплението е извършено от член 
на семейството, от лице, което 
съжителства с детето, или от лице, което 
е злоупотребило със своята власт;

в) престъплението е извършено от член 
на семейството, от лице, което 
съжителства с детето, или от лице, което 
е злоупотребило с установени 
отношения на доверие, власт или 
въздействие върху детето;

Or. fr

Изменение 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква г а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) престъплението е извършено в 
рамките на пътуване в чужбина, 
когато това пътуване е организирано 
или предприето с цел да се извърши 
някое от посочените в членове от 3 
до 6 престъпления;
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Or. en

Изменение 217
Iliana Malinova Iotova

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 – буква з) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) престъплението включва сериозна 
проява на насилие или е причинило 
сериозна вреда на детето.

з) престъплението включва сериозна 
проява на насилие или заплахи или е 
причинило или е било в състояние да 
причини сериозна вреда на детето.

Or. en

Изменение 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява дейности, които включват 
редовни контакти с деца.

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява професионални и 
доброволчески дейности, свързани с 
надзора на деца.

Or. en

Изменение 219
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се избегне рискът от повторно 1. За да се избегне рискът от повторно 
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извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява дейности, които включват 
редовни контакти с деца.

извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява дейности, които включват 
контакти с деца, грижата за които е 
поверена на горепосоченото лице.

Or. en

Изменение 220
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява дейности, които включват 
редовни контакти с деца.

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, следва временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява дейности, които включват 
редовни контакти с деца.

Or. enОбосновка

Държавите-членки следва да бъдат задължени да гарантират, че лицето, получило 
осъдителна присъда за каквото и да било престъпление, посочено в директивата, на 
ще бъде допуснато да упражнява дейности, които включват редовни контакти с 
деца.

Изменение 221
Мария Неделчева

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява дейности, които включват 
редовни контакти с деца.

1. За да се избегне рискът от повторно 
извършване на престъпления, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че физическо лице, което е било 
осъдено за престъпление, посочено в 
членове 3—7, може временно или 
постоянно да не бъде допуснато да 
упражнява каквито и да било дейности, 
които включват редовни контакти с 
деца.

Or. fr

Изменение 222
Jean Lambert от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 
вписана в регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работодателите, когато наемат 
на работа лице за професионални 
дейности, свързани с деца, и/или лице 
за дейности, свързани с редовни 
контакти с деца, са задължени да се 
осведомят, в съответствие с 
националното право, по всякакъв 
подходящ начин, като пряк достъп, 
достъп при поискване или чрез 
засегнатото лице, за съществуването 
на присъди за престъпление, посочено 
в членове 3—7, вписано в регистрите за 
съдимост, или за всякакво лишаване 
от право на упражняване на 
дейности, свързани с редовни 
контакти с деца, произтичащо от 
осъдителна присъда за престъпление, 
посочено в членове 3—7. Когато това 
е приложимо, следва да се провери 
регистърът за съдимост на всяка
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държава-членка, в която кандидатът е 
пребивавал повече от две години.

Or. en

Изменение 223
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 
вписана в регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка.

2. Органите на държавите-членки
гарантират чрез всички подходящи 
мерки и в съответствие с 
националното право, че тази 
информация може също така да се 
получи от регистрите за съдимост в 
други държави-членки. Държавите-
членки предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират, че при наемане 
на работа за професионални 
дейности, свързани с контакти с 
деца, работодателите имат право да 
получават информация от 
компетентните органи относно 
наличието на осъдителни присъди за 
престъпление, посочено в членове от 
3 до 7, или на допълнителна мярка, 
свързана с тези осъдителни присъди. 
Ако възникне сериозно подозрение по 
време на трудово правоотношение, в 
съответствие с националното право 
работодателите могат да поискат 
такава информация дори след 
процедурата по подбор.

Or. en

Изменение 224
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 
вписана в регистрите за съдимост на
осъждащата държава-членка.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че работодателите, когато наемат 
на работа лице за професионални 
дейности, свързани с редовни 
контакти с деца, имат правото да 
бъдат информирани, в съответствие 
с националното право, по всякакъв 
подходящ начин, като пряк достъп, 
достъп при поискване или чрез 
засегнатото лице, за съществуването 
на присъди за престъпление, посочено
в членове 3—7, вписано в регистрите за 
съдимост, или за всякакво лишаване 
от право на упражняване на 
дейности, свързани с редовни 
контакти с деца, произтичащо от 
присъда за престъпление, посочено в 
членове 3—7. Ако възникне сериозно 
подозрение по време на трудово 
правоотношение, в съответствие с 
националното право работодателите 
могат да поискат такава 
информация дори след процедурата по 
подбор. Държавите-членки 
гарантират чрез всички подходящи 
мерки и в съответствие с 
националното право, че тази 
информация може също така да се 
получи от регистрите за съдимост в 
други държави.

Or. en

Изменение 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наемане на работа за 
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вписана в регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка.

професионални дейности, свързани с 
контакти с деца, работодателите 
имат право да получат информация 
от компетентните органи относно 
наличието на осъдителни присъди за 
престъпление, посочено в членове 3—
7, или на допълнителна мярка, 
свързана с тези осъдителни присъди, 
която не им позволява да упражняват 
дейности, свързани с контакти с 
деца. Държавите-членки гарантират 
чрез всички подходящи мерки и в 
съответствие с националното право, 
че тази информация може също така 
да се получи от регистрите за 
съдимост в други държави.

Or. en

Изменение 226
Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 
вписана в регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 
вписана в регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка. 
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че при наемане на 
работа за всяка дейност, свързана с 
непосредствени контакти с деца, 
работодателите имат право да 
получат информация от 
компетентните органи относно 
наличието на осъдителни присъди за 
престъпление, посочено в членове 3—
7, или на допълнителна мярка, 
свързана с тези осъдителни присъди, 
която не им позволява да упражняват 
дейности, свързани с контакти с 
деца. Ако възникне сериозно 
подозрение по време на трудово 
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правоотношение, в съответствие с 
националното право работодателите 
могат да поискат такава 
информация дори след процедурата по 
подбор. Държавите-членки 
гарантират чрез всички подходящи 
мерки и в съответствие с 
националното право, че тази 
информация може също така да се 
получи от регистрите за съдимост в 
други държави.

Or. en

Изменение 227
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 
вписана в регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че посочената в параграф 1 мярка е 
вписана в регистрите за съдимост на 
осъждащата държава-членка и в 
Европейската информационна 
система за съдимост (ECRIS), след 
като тя стане оперативна.
Държавите-членки си сътрудничат 
за установяването на европейски 
сертификат за добро поведение.

Or. en

Изменение 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
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на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на дейности,
които включват редовен контакт с 
деца, и по-конкретно доколкото 
изискващата държава-членка поставя 
условия за достъпа до определени 
дейности, за да гарантира, че 
кандидатите не са осъждани за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, че информацията 
относно отстраняване, произтичащо от 
присъда за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, се 
предава при поискване по член 6 от 
рамковото решение от централния орган 
на държавата-членка, чийто гражданин 
е лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на 
професионални и доброволчески 
дейности, свързани с надзор на деца, и 
по-конкретно доколкото изискващата 
държава-членка поставя условия за 
достъпа до определени дейности, за да 
гарантира, че кандидатите не са 
осъждани за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, че 
информацията относно отстраняване, 
произтичащо от присъда за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, се предава при 
поискване по член 6 от рамковото 
решение от централния орган на 
държавата-членка, чийто гражданин е 
лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

Or. en

Изменение 229
Mariya Nedelcheva

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост между 
държавите-членки, държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
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гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на дейности, 
които включват редовен контакт с деца, 
и по-конкретно доколкото изискващата 
държава-членка поставя условия за 
достъпа до определени дейности, за да 
гарантира, че кандидатите не са 
осъждани за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, че 
информацията относно отстраняване, 
произтичащо от присъда за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, се предава при 
поискване по член 6 от рамковото 
решение от централния орган на 
държавата-членка, чийто гражданин е 
лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на каквито 
и да било дейности, които включват 
редовен контакт с деца, и по-конкретно 
доколкото изискващата държава-членка 
поставя условия за достъпа до 
определени дейности, за да гарантира, 
че кандидатите не са осъждани за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, че информацията 
относно отстраняване, произтичащо от 
присъда за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, се 
предава при поискване по член 6 от 
рамковото решение от централния орган 
на държавата-членка, чийто гражданин 
е лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

Or. fr

Изменение 230
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на дейности, 
които включват редовен контакт с деца, 

3. Държавите-членки изискват от 
органите да гарантират, че 
кандидатите за професии, свързани с
работа с деца, и/или лицата, които 
упражняват редовно дейности, 
свързани с работа с деца, не са 
вписани в регистрите за съдимост, 
включително за престъпления, 
свързани с престъпленията, уредени в 
членове 3─8 от настоящата 
директива. Когато това е 
приложимо, следва да се провери 
регистърът за съдимост на всяка 
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и по-конкретно доколкото изискващата 
държава-членка поставя условия за 
достъпа до определени дейности, за да 
гарантира, че кандидатите не са 
осъждани за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, че 
информацията относно отстраняване, 
произтичащо от присъда за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, се предава при 
поискване по член 6 от рамковото 
решение от централния орган на 
държавата-членка, чийто гражданин е 
лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

държава-членка, в която кандидатът 
е пребивавал повече от две години.
Чрез дерогация от член 7, параграф 2 и 
член 9, параграф 2 от Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета относно 
организацията и съдържанието на 
обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на дейности, 
които включват редовен контакт с деца, 
и по-конкретно доколкото изискващата 
държава-членка поставя условия за 
достъпа до определени дейности, за да 
гарантира, че кандидатите не са 
осъждани за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, че 
информацията относно отстраняване, 
произтичащо от присъда за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, се предава при 
поискване по член 6 от рамковото 
решение от централния орган на 
държавата-членка, чийто гражданин е 
лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

Or. en

Обосновка

Задължително е държавите-членки да изискват да се проверят данните за съдимост 
на кандидатите за даден пост или дейности, свързани с работа с деца, преди 
предложението за наемане на работа, посредством предварителни проверки. В 
противен случай изискването е свързано единствено с публикуването на списък с 
престъпници, без да се изисква действителна проверка на този списък.
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Изменение 231
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от член 7, параграф 2 
и член 9, параграф 2 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР на Съвета 
относно организацията и съдържанието 
на обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на дейности, 
които включват редовен контакт с деца, 
и по-конкретно доколкото изискващата 
държава-членка поставя условия за 
достъпа до определени дейности, за да 
гарантира, че кандидатите не са 
осъждани за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, че 
информацията относно отстраняване, 
произтичащо от присъда за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, се предава при 
поискване по член 6 от рамковото 
решение от централния орган на 
държавата-членка, чийто гражданин е 
лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7,
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

3. Държавите-членки изискват от 
органите да гарантират, че 
кандидатите за професии, свързани с 
работа с деца, и/или лицата, които 
упражняват редовно дейности, 
свързани с работа с деца, не са 
вписани в регистрите за съдимост, 
включително за престъпления, 
свързани с престъпленията, уредени в 
членове 3─8 от настоящата 
директива. Когато това е 
приложимо, следва да се провери 
регистърът за съдимост на всяка 
държава-членка, в която кандидатът 
е пребивавал повече от две години. 
Чрез дерогация от член 7, параграф 2 и 
член 9, параграф 2 от Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета относно 
организацията и съдържанието на 
обмена на информация, получена от 
регистрите за съдимост, между 
държавите-членки държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират, че с цел ефективно 
прилагане на мярката, предвиждаща 
лицето да не се допуска временно или 
постоянно до упражняване на дейности, 
които включват редовен контакт с деца, 
и по-конкретно доколкото изискващата 
държава-членка поставя условия за 
достъпа до определени дейности, за да 
гарантира, че кандидатите не са 
осъждани за престъпление по членове 
3─7 от настоящата директива, че 
информацията относно отстраняване, 
произтичащо от присъда за 
престъпление по членове 3─7 от 
настоящата директива, се предава при 
поискване по член 6 от рамковото 
решение от централния орган на 
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държавата-членка, чийто гражданин е 
лицето, и че личните данни, отнасящи 
се до такова лишаване от правото на 
упражняване на дейност по член 7, 
параграфи 2 и 4 от рамковото решение, 
могат във всички случаи да бъдат 
използвани с такава цел.

Or. en

Обосновка

Задължително е държавите-членки да изискват да се проверят данните за съдимост 
на кандидатите за даден пост или дейности, свързани с работа с деца, преди 
предложението за наемане на работа, посредством предварителни проверки. В 
противен случай изискването е свързано единствено с публикуването на списък с 
престъпници, без да се изисква действителна проверка на този списък.

Изменение 232
Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че при наемане на 
работа за професионални и 
доброволчески дейности, свързани с 
надзор на деца, работодателите 
имат право да получат от 
компетентните органи, които 
вземат предвид необходимите 
предпазни мерки, национален или по 
целесъобразност европейски 
сертификат за добро поведение 
относно липсата на осъдителни 
присъди за престъпление, посочено в 
членове 3—7, или на допълнителна 
мярка, свързана с тези осъдителни 
присъди, която не им позволява да 
упражняват професионални или 
доброволчески дейности, свързани с 
надзор на деца. Ако възникне сериозно 
подозрение по време на трудово 
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правоотношение, в съответствие с 
националното право работодателите 
могат да поискат такъв сертификат 
дори след процедурата по подбор.

Or. en

Изменение 233
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки могат да 
обмислят приемането на други мерки 
по отношение на извършителите, 
като например вписването на лица, 
осъдени за престъпленията, посочени 
в членове 3—7, в регистрите за 
извършителите на сексуални 
престъпления. Достъп до тези 
регистри следа да имат единствено 
съдебните и/или правоприлагащите 
органи.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат създадени също регистри за извършителите на сексуални 
престъпления, като на осъдените извършители, представляващи голям риск, следва да 
бъде наложено ограничение, така че да не могат да напускат страната си. Това 
следва да доведе до по-бързото задържане на рецидивисти и до предотвратяване на 
престъпленията чрез възпиране на настоящите и бъдещи извършители.

Изменение 234
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
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Отнемане и конфискация
Държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че компетентните им 
органи са оправомощени да отнемат 
и конфискуват средства и приходи от 
престъпна дейност, посочени в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки се задължават 
да използват икономическите облаги 
от конфискацията във връзка с 
установени престъпления за целите 
на превенцията, ресоциализацията, 
както и подкрепата на жертвите и 
техните семейства. 

Or. it

Изменение 236
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) временно или постоянно лишаване 
от правото на упражняване на 
всякаква дейност, свързана с редовен 
контакт с деца.

Or. en

Обосновка

Подобно на третирането на физическите лица, юридическите лица следва да бъдат 
лишени от правото да упражняват дейност, свързана с редовни контакти с деца.
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Изменение 237
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
възможността децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се 
налагат наказания за тяхното участие в 
незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Държавите-членки гарантират, че
децата жертви на престъпленията, 
посочени в член 4 и член 5, параграфи 
4—6, няма да бъдат наказателно 
преследвани и няма да им се налагат 
наказания за тяхното участие в 
незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури възможно най-добра защита на малтретираните деца, 
държавите-членки следва да „гарантират“, а не само да „предвиждат 
възможността“ деца, които са участвали в незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали жертва на тези престъпления, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се налагат наказания.

Изменение 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
възможността децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се 
налагат наказания за тяхното участие 
в незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Държавите-членки, в съответствие с 
основните принципи на своите 
правни системи, предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че техните 
компетентни органи са 
оправомощени да не възбуждат 
наказателно преследване и да не 
налагат наказания на децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
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член 5, параграфи 4—6, за тяхното 
участие в незаконни действия като 
пряко последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Or. en

Изменение 239
Илияна Малинова Йотова

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
възможността децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се 
налагат наказания за тяхното участие в 
незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Държавите-членки гарантират децата 
жертви на престъпленията, посочени в 
член 4 и член 5, параграфи 4—6, да не 
бъдат наказателно преследвани и да не 
им се налагат наказания за тяхното 
участие в незаконни действия като 
пряко последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Or. en

Изменение 240
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
възможността децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се 
налагат наказания за тяхното участие 
в незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Държавите-членки не възбуждат 
наказателно преследване и не налагат 
наказания на децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, за тяхното 
участие в незаконни действия като 
пряко последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Or. en
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Обосновка

Децата жертви не бива да се третират като способни да дадат съгласието си да 
проституират или да участват в изображения на малтретиране на деца. 
Наказателната отговорност се понася единствено от извършителя, независимо от 
предполагаемото съгласие на жертвата.

Изменение 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
възможността децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се 
налагат наказания за тяхното участие 
в незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Държавите-членки не възбуждат 
наказателно преследване и не налагат 
наказания на децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, за тяхното 
участие в незаконни действия като 
пряко последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Or. en

Изменение 242
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предвиждат 
възможността децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, да не бъдат 
наказателно преследвани и да не им се 
налагат наказания за тяхното участие 
в незаконни действия като пряко 
последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Държавите-членки не възбуждат 
наказателно преследване срещу 
децата жертви и не налагат 
наказания на децата жертви на 
престъпленията, посочени в член 4 и 
член 5, параграфи 4—6, за тяхното 
участие в незаконни действия като 
пряко последствие от това, че са станали 
жертва на тези престъпления.

Or. en
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Обосновка

Децата жертви не бива да се третират като способни да дадат съгласието си да 
проституират или да участват в изображения на малтретиране на деца. 
Наказателната отговорност се понася единствено от извършителя, независимо от 
предполагаемото съгласие на жертвата.

Изменение 243
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че разследването и наказателното 
преследване на престъпленията, 
посочени в членове 3─7, не зависят от 
съобщаване или обвинение от страна на 
жертвата и че наказателното 
производство може да продължи, дори 
ако жертвата се откаже от показанията 
си.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че разследването се провежда, като се 
вземат под внимание висшите 
интереси и правата на детето във 
всеки един момент, че разследването 
и наказателното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 
3─7, не зависят от съобщаване или 
обвинение от страна на жертвата и че 
наказателното производство може да 
продължи, дори ако жертвата се откаже 
от показанията си.

Or. en

Обосновка

В член 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето се посочва, че „висшите 
интереси на детето“ трябва да бъдат първостепенно съображение във всички правни 
инструменти за защита на правата на детето, включително законодателството за 
борба със сексуалното малтретиране и експлоатация на деца и изображенията на 
малтретиране на деца.

Изменение 244
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че разследването и наказателното 
преследване на престъпленията, 
посочени в членове 3─7, не зависят от 
съобщаване или обвинение от страна на 
жертвата и че наказателното 
производство може да продължи, дори 
ако жертвата се откаже от показанията 
си.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че разследването и наказателното 
преследване на престъпленията, 
посочени в членове 3─7, не зависят от 
съобщаване или обвинение от страна на 
жертвата или неин представител и че 
наказателното производство може да 
продължи, дори ако жертвата се откаже 
от показанията си.

Or. en

Изменение 245
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че разследването се 
провежда, като се вземат под 
внимание висшите интереси и 
правата на детето във всеки един 
момент, че разследването и 
наказателното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 
3─7, не зависят от съобщаване или 
обвинение от страна на жертвата и 
че наказателното производство може 
да продължи, дори ако жертвата се 
откаже от показанията си.

Or. en

Обосновка

В член 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето се посочва, че „висшите 
интереси на детето“ трябва да бъдат първостепенно съображение във всички правни 
инструменти за защита на правата на детето, включително законодателството за 
борба със сексуалното малтретиране и експлоатация на деца и изображенията на 
малтретиране на деца.
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Изменение 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да направят 
възможно наказателното преследване на 
престъпление, посочено в член 3, член 
4, параграфи 2—3 и параграфи 5—11 и 
член 5, параграф 6, за достатъчен 
период от време, след като жертвата е 
достигнала пълнолетие, като този 
период е съизмерим с тежестта на 
въпросното престъпление.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да направят 
възможно наказателното преследване на 
престъпление, посочено в член 3, член 
4, параграфи 2—3 и параграфи 5—11 и 
член 5, параграф 6, за достатъчен 
период от време от най-малко 15 
години, след като жертвата е достигнала 
пълнолетие, като този период е 
съизмерим с тежестта на въпросното 
престъпление.

Or. en

Изменение 247
Илияна Малинова Йотова

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да направят 
възможно наказателното преследване на 
престъпление, посочено в член 3, член 
4, параграфи 2—3 и параграфи 5—11 и 
член 5, параграф 6, за достатъчен 
период от време, след като жертвата е 
достигнала пълнолетие, като този 
период е съизмерим с тежестта на 
въпросното престъпление.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да направят 
възможно наказателното преследване на 
престъпление, посочено в член 3, член 
4, параграфи 2—3 и параграфи 5—11 и 
член 5, параграф 6, за най-малко 20 
години, след като жертвата е достигнала 
пълнолетие, като този период е 
съизмерим с тежестта на въпросното 
престъпление. Във връзка с това 
Комисията насърчава 
хармонизирането на националните 
давностни срокове, за да се избегнат 
объркване или грешки при 
провеждането на трансгранични 
разследвания от страна на 
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правоприлагащите органи.

Or. en

Изменение 248
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, звената и службите, които 
отговарят за разследването или 
наказателното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 3—
7, разполагат с ефективни средства за 
разследване, които дават възможност 
за провеждането на операции под 
прикритие, поне в случаите, когато се 
използват информационни и 
комуникационни технологии.

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, звената и службите, които 
отговарят за разследването или 
наказателното преследване на 
престъпленията, посочени в членове 3—
7, разполагат с ефективни средства за 
разследване.

Or. en

Изменение 249
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7.

Or. en
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Изменение 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби, в съответствие с 
националното и европейското 
законодателство за защита на 
личните данни, да се опитат да 
идентифицират жертвите на 
престъпленията, посочени в членове 
3─7, по-конкретно чрез анализиране на 
материали на детска порнография, като 
снимки и аудиовизуални записи, 
предавани или предоставяни чрез 
информационни и комуникационни 
технологии.

Or. en

Изменение 251
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност и да окажат подкрепа на 
разследващите звена или служби да се 
опитат да идентифицират жертвите на 
престъпленията, посочени в членове 
3─7, по-конкретно чрез анализиране на 
материали на детска порнография, като 
снимки и аудиовизуални записи, 
предавани или предоставяни чрез 
информационни и комуникационни 
технологии.

Or. en
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Обосновка

Важно е държавите-членки да осигурят необходимите финансови и човешки ресурси, 
за да гарантират, че след създаването си звената са напълно действащи и ефективни.

Изменение 252
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 14 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност и подкрепа на 
разследващите звена или служби да се 
опитат да идентифицират жертвите на 
престъпленията, посочени в членове 
3─7, по-конкретно чрез анализиране на 
материали на детска порнография, като 
снимки и аудиовизуални записи, 
предавани или предоставяни чрез 
информационни и комуникационни 
технологии.

Or. en

Обосновка

Важно е държавите-членки да осигурят необходимите финансови и човешки ресурси, 
за да гарантират, че след създаването си звената са напълно действащи и ефективни.

Изменение 253
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
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анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии.

анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии. Освен 
това от съществено значение е да се 
гарантира, че разследването на 
детската порнография включва и 
установяване на самоличността на 
жертвите. По време на 
разследването е важно 
сътрудничеството между 
полицията, НПО и социалните 
служби, за да могат децата жертви 
да получат подходяща помощ и 
подкрепа. От първостепенно значение 
е подходящо обучени 
професионалисти (учители, 
психолози, социални работници, 
юристи) да бъдат включени в тази 
дейност, по-специално в областта на 
предотвратяването на 
престъпленията и защитата на 
жертвите.

Or. lt

Изменение 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на разследващите звена или 
служби да се опитат да идентифицират 
жертвите на престъпленията, посочени в 
членове 3─7, по-конкретно чрез 
анализиране на материали на детска 
порнография, като снимки и 
аудиовизуални записи, предавани или 
предоставяни чрез информационни и 
комуникационни технологии. За тази 
цел трябва да се създадат механизми 
за гарантиране на ефективното 
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сътрудничество и трансфер на 
знания между правоприлагащите 
органи, съдебните органи, социалните 
служби, свързаната с 
информационните и 
комуникационните технологии 
промишленост и организациите на 
гражданското общество.
Полицейските органи и социалните 
служби следва да работят заедно по 
тези случаи, така че децата да 
получат адекватен отговор и лечение, 
когато бъдат идентифицирани.

Or. en

Изменение 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки гарантират, 
че за престъпленията, посочени в 
членове 3–7, органите, отговарящи зa 
наказателното преследване и 
разследването на такива 
престъпления съгласно 
наказателното право, не се 
заобикалят от вътрешни 
разследвания на други институции, 
които нямат същата власт съгласно 
наказателното право. Тези 
разследвания могат да бъдат с 
информативен характер, но в никакъв 
случай не са равностойни, нито 
заместват разследванията на 
органите по наказателното право.

Or. en

Изменение 256
Michèle Striffler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да насърчат 
всяко лице, което действа 
добросъвестно и което знае или 
подозира за престъпления, посочени в 
членове 3─7, да докладва тези факти на 
компетентните служби. Държавите-
членки гарантират възможността, 
на такива лица да се търси 
наказателна отговорност за това, че 
не са оказали помощ на застрашено 
лице.

Or. fr

Изменение 257
Iliana Malinova Iotova

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки провеждат 
информационни кампании за 
рекламиране на горещата телефонна 
линия 116, за да гарантират, че 
децата знаят за съществуването на 
тази гореща телефонна линия.

Or. en

Изменение 258
Jean Lambert от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяване на 
своята съдебна компетентност върху 
престъпленията, посочени в членове 3—
7, когато:

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяване на 
своята съдебна компетентност върху 
престъпленията, посочени в членове 3—
7 и член 21, когато:
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Or. en

Изменение 259
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) извършителят на престъплението е 
техен гражданин или неговото 
обичайно пребиваване е на тяхна 
територия; или

б) извършителят на престъплението е 
техен гражданин; или

Or. de

Изменение 260
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) престъплението е извършено срещу 
лице, което е техен гражданин, или 
срещу лице, чието обичайно 
пребиваване е на тяхна територия; or

в) престъплението е извършено срещу 
лице, което е техен гражданин; or 

Or. de

Изменение 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 17 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На жертвите на престъпленията, 
посочени в членове 3—7, се оказва 
помощ, подкрепа и защита, като се 
отчита висшият интерес на детето.

1. На жертвите на престъпленията, 
посочени в членове 3—7, се оказва 
помощ, подкрепа и защита, като се 
отчита висшият интерес на детето.
Помощ и обучение следва да бъдат 
предоставени и на родителите или 
настойниците на детето, в случай че 
те не са замесени като заподозрени 
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лица във връзка с въпросното 
престъпление, за да им се помогне да 
подпомогнат своето дете по време на 
цялото производство и на периода на 
възстановяване.

Or. en

Изменение 262
Sonia Alfano

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че правата на жертвите се прилагат 
напълно, като:
а) информират децата жертви 
относно техните права и услугите на 
тяхно разположение, и в случай че не 
желаят да получават такава 
информация, относно последващите 
действия във връзка с жалбата им, 
обвиненията, общия напредък при 
разследването или наказателното 
производство, ролята им в това 
отношение, както и изхода на 
техните случаи;
б) гарантират, поне в случаите 
когато жертвите и семействата им 
биха могли да са в опасност, че могат 
да бъдат информирани, ако е 
необходимо, когато обвиняемото или 
осъденото лице е освободено временно 
или окончателно;
в) опазват личния живот на децата 
жертви, самоличността и 
изображението им, като 
предприемат мерки в съответствие с 
вътрешното право, с цел 
предотвратяване на публично 
разпространяване на всякаква 
информация, която може да доведе до 
разпознаването им;
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г) осигуряват тяхната безопасност, 
както и безопасността на 
семействата им и на техните 
свидетели, от сплашване, отмъщение 
и повторното им превръщане в 
жертва;
д) гарантират, че контактите 
между жертвите и извършителите в 
съда и в помещенията на 
правоприлагащите агенции се 
избягват, освен ако компетентните 
органи не решат друго в най-добър 
интерес на детето или когато 
разследването или наказателното 
производство налага подобен 
контакт.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че правата на жертвите са напълно гарантирани, този елемент 
трябва да бъде посочен в член 30 от Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на 
децата срещу сексуална експлоатация и сексуално малтретиране (2007 г.).

Изменение 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случаи на сексуално 
малтретиране и сексуална 
експлоатация в рамките на 
семейството, роднинския или 
приятелския кръг, училищните 
спортове, църквата или други части 
от обичайната ежедневна среда на 
детето, държавите-членки 
гарантират, че се предприемат 
необходимите мерки за защита и 
предоставяне на помощ на детето 
жертва, както и на други членове на 
семейството, които не са участвали в 
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извършване на престъплението.

Or. en

Изменение 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Веднага щом компетентните 
органи имат данни, че е възможно 
детето да е обект на престъпление, 
посочено в членове 3—7 от 
настоящата директива, се извършва 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на детето жертва, 
като се отчитат надлежно 
възгледите, нуждите и опасенията на 
детето. Социалните служби 
присъстват по време на тази оценка, 
която ще цели:
а) да определи степента на зрялост 
на жертвата;
б) да установи параметрите на 
съгласието на жертвата;
в) да удостовери възрастта на 
жертвата;
г) да определи евентуалните 
психологически и физически 
поражения и дали е използвано 
принуждаване;
д) да удостовери наличието на 
конфликт на интереси с член на 
семейството или някой в тесен 
контакт с жертвата.
Въз основа на тази оценка 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че се предприемат 
специфични действия за оказване на 
помощ и подкрепа на жертвите в 
краткосрочен и дългосрочен план при 
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тяхното физическо, психологическо и 
социално възстановяване, 
включително осигуряване на 
подходящо и безопасно място за 
живеене, материална помощ, 
медицинско обслужване, в т.ч. 
психологическа помощ и консултации, 
както и достъп до образование.  
Жертвите със специални нужди също 
трябва да получат подходящи грижи.

Or. en

Изменение 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че помощта и 
подкрепата за жертвите не зависи 
от тяхното желание да сътрудничат 
при наказателното разследване и/или 
производство.

Or. en

Изменение 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите-членки гарантират, 
че самоличността на детето ще бъде 
защитена преди, по време на и след 
наказателното производство, 
независимо от желанието му да 
сътрудничи при наказателното 
разследване и/или производство.

Or. en
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Изменение 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 г (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Социалните служби на 
държавите-членки ще установят 
връзки с местни организации на 
гражданското общество или местни 
мрежи за оказване на подкрепа, 
ангажирани в защитата и 
подпомагането на жертвите на 
сексуално малтретиране или 
експлоатация, за да гарантират, че 
жертвите имат необходимата 
защита и помощ и продължават да 
получават адекватна подкрепа и 
защита за подходящ период от време 
след като достигнат 
осемнадесетгодишна възраст.

Or. en

Изменение 268
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че правата на жертвите се прилагат 
напълно, като:
а) информират децата жертви 
относно техните права и услугите на 
тяхно разположение, и в случай че не 
желаят да получават такава 
информация, относно последващите 
действия във връзка с жалбата им, 
обвиненията, общия напредък при 
разследването или наказателното 
производство, ролята им в това 
отношение, както и изхода на 



AM\854749BG.doc 133/175 PE456.647v02-00

BG

техните случаи;
б) гарантират, поне в случаите 
когато жертвите и семействата им 
биха могли да са в опасност, че могат 
да бъдат информирани, ако е 
необходимо, когато обвиняемото или 
осъденото лице е освободено временно 
или окончателно;
в) опазват личния живот на децата 
жертви, самоличността и 
изображението им, като 
предприемат мерки в съответствие с 
вътрешното право, с цел 
предотвратяване на публично 
разпространяване на всякаква 
информация, която може да доведе до 
разпознаването им;
г) осигуряват тяхната безопасност, 
както и безопасността на 
семействата им и на техните 
свидетели, от сплашване, отмъщение 
и повторното им превръщане в 
жертва;
д) гарантират, че контактите 
между жертвите и извършителите в 
съда и в помещенията на 
правоприлагащите агенции се 
избягват, освен ако компетентните 
органи не решат друго в най-добър 
интерес на детето или когато 
разследването или наказателното 
производство налага подобен 
контакт.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че правата на жертвите са напълно гарантирани, препоръчваме 
този елемент да бъде посочен в член 30 от Конвенцията на Съвета на Европа за 
закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално малтретиране (2007 г.).
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Изменение 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагане и подкрепа за жертвите заличава се
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на жертвите се 
предоставя помощ и подкрепа преди и 
по време на наказателното 
производство, както и през подходящ 
период от време след него, за да се 
даде възможност на жертвите да 
упражнят правата, посочени в 
Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета относно правното положение 
в наказателното производство на 
жертвите от престъпления и в 
настоящата директива.
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че специфичните 
действия за оказване на помощ и 
подкрепа на жертвите в 
краткосрочен и дългосрочен план при 
тяхното физическо и психо-социално 
възстановяване се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете 
жертва, като се отчитат надлежно 
възгледите, нуждите и опасенията на 
детето.
3. Жертвите на престъпление, 
посочено в членове 3—7, се считат за 
особено уязвими жертви съгласно 
член 2, параграф 2, член 8, параграф 4 
и член 14, параграф 1 от Рамково 
решение 2001/220/ПВР.
4. Държавите-членки предприемат, 
при необходимост и възможност, 
мерки за оказване на помощ и 
подкрепа на семейството на 
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жертвата. По-конкретно, при 
необходимост и възможност, 
държавите-членки прилагат спрямо 
семейството член 4 от Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета.

Or. en

Изменение 270
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на жертвите се 
предоставя помощ и подкрепа преди и 
по време на наказателното 
производство, както и през подходящ 
период от време след него, за да се 
даде възможност на жертвите да 
упражнят правата, посочени в 
Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета относно правното положение 
в наказателното производство на 
жертвите от престъпления и в 
настоящата директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Преместен в член 19.

Изменение 271
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
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че на жертвите се предоставя помощ и 
подкрепа преди и по време на 
наказателното производство, както и 
през подходящ период от време след 
него, за да се даде възможност на 
жертвите да упражнят правата, 
посочени в Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления и в настоящата директива.

че на жертвите се предоставя помощ и 
подкрепа преди и по време на 
наказателното производство, както и 
през подходящ период от време след 
него, за да се даде възможност на 
жертвите да упражнят правата, 
посочени в Рамково решение 
2001/220/ПВР на Съвета относно 
правното положение в наказателното 
производство на жертвите от 
престъпления и в настоящата директива.
Държавите-членки предприемат по-
специално необходимите стъпки, за 
да гарантират защитата на децата, 
които съобщават за случаи на 
малтретиране в тяхното семейно 
обкръжение от приятели или членове 
на семейството.

Or. el

Изменение 272
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на съответното дете 
се предоставят помощ и подкрепа от 
момента, в който компетентните 
органи имат данни, че е възможно то 
да е било обект на престъпление, 
посочено в членове 3–7.

Or. en

Обосновка

Стабилната закрила на детето на национално равнище и адаптираните към 
потребностите на децата съдебни системи представляват самата основа на 
защитата на децата срещу престъпленията, уредени в настоящото предложение за 
директива. Настоящото предложение за директива следва да бъде изменено, за да се 
гарантира, че във всяка държава-членка са въведени системи за закрила на детето и 
мултидисциплинарни системи.
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Изменение 273
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че съответното дете 
има достъп до информация за 
правата си, по-конкретно по 
отношение на помощта и 
подкрепата, от момента, в който 
компетентните органи имат данни, 
че е възможно то да е било обект на 
престъпление, посочено в членове 3–7.

Or. en

Обосновка

Стабилната закрила на детето на национално равнище и адаптираните към 
потребностите на децата съдебни системи представляват самата основа на 
защитата на децата срещу престъпленията, уредени в настоящото предложение за 
директива. Настоящото предложение за директива следва да бъде изменено, за да се 
гарантира, че във всяка държава-членка са въведени системи за закрила на детето и 
мултидисциплинарни системи.

Изменение 274
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че помощта и 
подкрепата за децата жертви не 
зависи от тяхното желание да 
сътрудничат при наказателното 
разследване, преследването по съдебен 
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път и по време на съдебното дело.

Or. en

Изменение 275
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на съответното дете 
се предоставят помощ и подкрепа от 
момента, в който компетентните 
органи имат данни, че е възможно то 
да е било обект на престъпление, 
посочено в членове 3–7.

Or. en

Изменение 276
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че съответното дете 
има достъп до информация за 
правата си, по-конкретно по 
отношение на помощта и 
подкрепата, от момента, в който 
компетентните органи имат данни, 
че е възможно то да е било обект на 
престъпление, посочено в членове 3–7.

Or. en
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Изменение 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за оказване 
на помощ и подкрепа на жертвите в 
краткосрочен и дългосрочен план при 
тяхното физическо и психо-социално 
възстановяване се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете жертва, 
като се отчитат надлежно възгледите, 
нуждите и опасенията на детето.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че специфичните действия за оказване 
на помощ и подкрепа на жертвите в 
краткосрочен и дългосрочен план при 
тяхното физическо и психо-социално 
възстановяване се предприемат след 
индивидуална оценка на специалните 
обстоятелства на всяко дете жертва, и с 
тази цел изготвят индивидуални 
програми за ресоциализация, които
отчитат надлежно възгледите, нуждите
и опасенията на детето.

Or. it

Изменение 278
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да установят 
ефективни системи за защита на 
децата и мултидисциплинарни 
структури, с цел да се гарантира 
необходимата помощ и подкрепа на 
жертвите в краткосрочен и 
дългосрочен план, независимо дали 
посредством осигуряването на 
специално обучен персонал в рамките 
на своите обществени служби или 
посредством признаването и 
финансирането на организации за 
подпомагане на жертвите, 
включително неправителствени 
организации, други подходящи 
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организации или други елементи на 
гражданското общество, ангажирани 
в подпомагането на жертвите.

Or. en

Обосновка

Стабилната закрила на детето на национално равнище и адаптираните към 
потребностите на децата съдебни системи представляват самата основа на 
защитата на децата срещу престъпленията, уредени в настоящото предложение за 
директива. Настоящото предложение за директива следва да бъде изменено, за да се 
гарантира, че във всяка държава-членка са въведени системи за закрила на детето и 
мултидисциплинарни системи.

Изменение 279
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да установят 
ефективни системи за защита на 
децата и мултидисциплинарни 
структури, с цел да се гарантира 
необходимата помощ и подкрепа на 
жертвите в краткосрочен и 
дългосрочен план, независимо дали 
посредством осигуряването на 
специално обучен персонал в рамките 
на своите обществени служби или 
посредством признаването и 
финансирането на организации за 
подпомагане на жертвите, 
включително неправителствени 
организации, други подходящи 
организации или други елементи на 
гражданското общество, ангажирани 
в подпомагането на жертвите.

Or. en
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Изменение 280
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Стабилната закрила на детето на национално равнище и адаптираните към 
потребностите на децата съдебни системи представляват самата основа на 
защитата на децата срещу престъпленията, уредени в настоящото предложение за 
директива. Настоящото предложение за директива следва да бъде изменено, за да се 
гарантира, че във всяка държава-членка са въведени системи за закрила на детето и 
мултидисциплинарни системи.

Изменение 281
Mariya Nedelcheva

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 282
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 283
Anna Hedh

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки предприемат 
необходимите законодателни или 
други мерки, за да насърчат и 
подкрепят въвеждането на 
информационни услуги като 
телефонни или интернет линии за 
помощ, които дори поверително или 
при гарантиране на анонимността да 
предоставят съвети на обаждащите 
се.

Or. en

Изменение 284
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки предприемат 
необходимите законодателни или 
други мерки, за да насърчат и 
подкрепят въвеждането на 
информационни услуги като 
телефонни или интернет линии за 
помощ, които дори поверително или 
при гарантиране на анонимността да 
предоставят съвети на обаждащите 
се.

Or. en

Обосновка

Стабилната закрила на детето на национално равнище и адаптираните към 
потребностите на децата съдебни системи представляват самата основа на 
защитата на децата срещу престъпленията, уредени в настоящото предложение за 
директива. Настоящото предложение за директива следва да бъде изменено, за да се 
гарантира, че във всяка държава-членка са въведени системи за закрила на детето и 
мултидисциплинарни системи.

Изменение 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 19 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на децата жертви в 
наказателното разследване и 
наказателното производство

Помощ, подкрепа и защита на децата 
жертви в наказателното разследване и 
наказателното производство

Or. en

Изменение 286
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 а (нов) 



PE456.647v02-00 144/175 AM\854749BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
информират жертвите относно 
техните права и услугите на тяхно 
разположение, и в случай че не 
желаят да получават такава 
информация, относно последващите 
действия във връзка с жалбата им, 
обвиненията, общия напредък при 
разследването или наказателното 
производство, ролята им в това 
отношение, както и изхода на 
техните случаи;

Or. en

Обосновка

Въз основа на богатия опит на НПО, работещи с деца жертви, в член 19 липсват 
редица важни подходящи мерки за защита на жертвите в наказателните 
разследвания и производства.

Изменение 287
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на жертвите се 
предоставя помощ и подкрепа преди и 
по време на наказателното 
производство, както и през подходящ 
период от време след него, за да се 
даде възможност на жертвите да 
упражнят правата, посочени в 
Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета относно правното положение 
в наказателното производство на 
жертвите от престъпления и в 
настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Въз основа на богатия опит на НПО, работещи с деца жертви, в член 19 липсват 
редица важни подходящи мерки за защита на жертвите в наказателните 
разследвания и производства.

Изменение 288
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 в (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че наказателното 
разследване и наказателното 
производство се провеждат във 
висшия интерес на детето.

Or. en

Обосновка

Въз основа на богатия опит на НПО, работещи с деца жертви, в член 19 липсват 
редица важни подходящи мерки за защита на жертвите в наказателните 
разследвания и производства.

Изменение 289
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 г (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че разследването се 
провежда своевременно и без 
неоснователно забавяне.

Or. en
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Обосновка

Въз основа на богатия опит на НПО, работещи с деца жертви, в член 19 липсват 
редица важни подходящи мерки за защита на жертвите в наказателните 
разследвания и производства.

Изменение 290
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 д (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че разследването и 
наказателното производство не 
задълбочават травмата, преживяна 
от детето.

Or. en

Обосновка

Въз основа на богатия опит на НПО, работещи с деца жертви, в член 19 липсват 
редица важни подходящи мерки за защита на жертвите в наказателните 
разследвания и производства.

Изменение 291
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 e (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Всяка държава-членка при 
разследване и наказателно 
производство прилага член 13, 
параграф 1 и член 13, параграф 2 от 
Рамковото решение 2001/220/ПВР.

Or. en



AM\854749BG.doc 147/175 PE456.647v02-00

BG

Обосновка

Въз основа на богатия опит на НПО, работещи с деца жертви, в член 19 липсват 
редица важни подходящи мерки за защита на жертвите в наказателните 
разследвания и производства.

Изменение 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират,
че при наказателното разследване и 
наказателното производство 
съдебните органи назначават 
специален представител на детето 
жертва, когато съгласно 
националното законодателство 
носителите на родителска 
отговорност са лишени от 
възможността да представляват
детето в резултат на конфликт на 
интереси между тях и детето 
жертва или когато детето жертва 
не е придружено или е разделено от 
семейството.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че детето жертва разполага с 
подходящ период от време, за да реши 
дали да сътрудничи на 
компетентните органи в 
наказателното производство.

Or. en

Изменение 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Жертвите на престъпление, 
посочено в членове 3—7, се считат за 
особено уязвими жертви съгласно 
член 2, параграф 2, член 8, параграф 4 
и член 14, параграф 1 от Рамково 
решение 2001/220/ПВР.
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Or. en

Изменение 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предприемат, 
при необходимост и възможност, 
мерки за оказване на помощ и 
подкрепа на семейството на 
жертвата. По-конкретно, при 
необходимост и възможност, 
държавите-членки прилагат спрямо 
семейството член 4 от Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета.

Or. en

Изменение 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 в (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че при наказателното 
разследване и наказателното 
производство съдебните органи 
назначават специален представител 
на детето жертва, когато съгласно 
националното законодателство 
носителите на родителска 
отговорност са лишени от 
възможността да представляват 
детето в резултат на конфликт на 
интереси между тях и детето 
жертва или когато детето жертва 
не е придружено или е разделено от 
семейството.

Or. en
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Изменение 296
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
информират жертвите относно 
техните права и услугите на тяхно 
разположение, и в случай че не 
желаят да получават такава 
информация, относно последващите 
действия във връзка с жалбата им, 
обвиненията, общия напредък при 
разследването или наказателното 
производство, ролята им в това 
отношение, както и изхода на 
техните случаи;

Or. en

Изменение 297
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че на жертвите се 
предоставя помощ и подкрепа преди и 
по време на наказателното 
производство, както и през подходящ 
период от време след него, за да се 
даде възможност на жертвите да 
упражнят правата, посочени в 
Рамково решение 2001/220/ПВР на 
Съвета относно правното положение 
в наказателното производство на 
жертвите от престъпления и в 
настоящата директива.

Or. en



PE456.647v02-00 150/175 AM\854749BG.doc

BG

Изменение 298
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 в (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че наказателното 
разследване и наказателното 
производство се провеждат във 
висшия интерес на детето.

Or. en

Изменение 299
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 г (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че разследването се 
провежда своевременно и без 
неоснователно забавяне.

Or. en

Изменение 300
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 д (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че разследването и 
наказателното производство не 
задълбочават травмата, преживяна 
от детето.
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Or. en

Изменение 301
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 e (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1e. Всяка държава-членка при 
разследване и наказателно 
производство прилага член 13, 
параграф 1 и член 13, параграф 2 от 
Рамковото решение 2001/220/ПВР.

Or. en

Изменение 302
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
децата жертви имат незабавен достъп до 
безплатни правни консултации и 
безплатно юридическо 
представителство, включително с цел 
предявяване на иск за обезщетение.

2. Държавите-членки гарантират, че 
децата жертви имат незабавен достъп до 
правни консултации и съобразно 
ролята на жертвите в съответната 
съдебна система до юридическо 
представителство, включително с цел 
предявяване на иск за обезщетение.
Правните консултации и 
юридическото представителство са 
безплатни, когато жертвата няма 
достатъчно финансови средства.

Or. de

Обосновка

Ролята на жертвите в наказателния процес се различава значително в различните 
държави-членки. Може да е необходимо на първо място да се установи без съмнение, 
че съответното лице действително е жертва. Поради това е необходимо позоваване 
на националната съдебна система.
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Изменение 303
Axel Voss

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
децата жертви имат незабавен достъп до 
безплатни правни консултации и 
безплатно юридическо 
представителство, включително с цел 
предявяване на иск за обезщетение.

2. Държавите-членки гарантират, че 
децата жертви имат незабавен достъп до 
безплатни правни консултации и 
безплатно юридическо 
представителство, включително с цел 
предявяване на иск за обезщетение.
Правните консултации и 
юридическото представителство са 
безплатни, когато жертвата няма 
достатъчно финансови средства.

Or. de

Изменение 304
Ernst Strasser

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) доколкото е възможно, 
изслушването на детето жертва не 
се провежда в присъствието на 
извършителя;

Or. en

Изменение 305
Илияна Малинова Йотова

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изслушването на детето жертва 
се провежда в отсъствието на 
извършителя;
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Or. en

Изменение 306
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 19 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателно разследване на 
престъпление, посочено в членове 3–7, 
всички изслушвания на детето жертва, 
или когато това е уместно – на детето 
свидетел, могат да бъдат записвани на 
видео и видеозаписите на 
изслушванията могат да бъдат 
използвани като доказателство в 
наказателното съдопроизводство 
съгласно разпоредбите на националното 
законодателство.

4. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че при наказателно разследване на 
престъпление, посочено в членове 3–7, 
изслушванията на детето жертва, или 
когато това е уместно – на детето 
свидетел, в случай че след проверка на 
конкретния случай това е 
наложително, могат да бъдат 
записвани на видео и видеозаписите на 
изслушванията могат да бъдат 
използвани като доказателство в 
наказателното съдопроизводство 
съгласно разпоредбите на националното 
законодателство.

Or. de

Обосновка

Директивата не следва да предвижда видеозапис на всички изслушвания по принцип, 
включително и изслушвания от страна на полицейските органи или прокуратурата. 
Освен това записването на видео на дадено изслушване не е автоматично в интерес 
на детето.

Изменение 307
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 19 - параграф 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, когато са в 
интерес на децата жертви и като се 
вземат предвид други първостепенни 
интереси, за да защитят 
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неприкосновеността на техния личен 
живот, самоличност и образ, и да 
попречат на публичното 
разпространяване на всякаква 
информация, която може да доведе до 
разкриване на тяхната самоличност.

Or. en

Изменение 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 20 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Превантивни мерки

1. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество и местни 
мрежи за оказване на подкрепа, с цел 
да се повиши осведомеността и да се 
намали рискът деца да станат 
жертви на сексуално малтретиране, 
сексуална експлоатация или на 
изображения на сексуално 
малтретиране. Тези мерки трябва да 
бъдат насочени към всички 
заинтересовани страни, включително 
децата, родителите и 
професионалистите в областта на 
образованието, с цел те да се научат 
да разпознават признаците на 
сексуално малтретиране както в 
онлайн среда, така и извън нея.
2. Следва да бъдат открити линии за 
помощ, за да се създаде безопасен и 
анонимен канал за комуникация 
между децата, които са или може да 
станат жертви, и членовете на 
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съответните организации на 
гражданското общество или на 
местните мрежи за оказване на 
подкрепа.

Or. en

Изменение 309
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
ефективни програми и мерки за 
интервенция с цел предотвратяване и 
намаляване на рисковете от повторно 
извършване на престъпления от 
сексуален характер срещу деца.

Or. de

Обосновка

Мерките с терапевтична цел по време на досъдебното задържане са проблематични. 
Те трябва да продължават за определен период от време и е трудно да се 
организират по разумен начин предвид неопределеното времетраене на досъдебното 
задържане. Освен това с влизане в сила на присъдата това ще доведе по принцип до 
преместване, поради което не може да се гарантира продължаването на терапията. 
Към това може да се прибави, че това би могло да противоречи на презумпцията за 
невиновност и правата на извършителите на престъпление в наказателното 
производство (напр. правото да се запази мълчание).

Изменение 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3 - уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че лицата, осъдени за престъпленията, 
посочени в членове 3—7, като при 
необходимост се има предвид 
посочената в параграф 1 оценка:

3. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че за да се предотврати, доколкото е 
възможно, вторичното превръщане в 
жертва, при наказателното 
съдопроизводство, свързано с
престъпленията, посочени в членове 
3─7, може да бъде наредено:

Or. en

Изменение 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3 - буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) са напълно информирани за 
причините, довели до предложението 
да участват в специалните програми 
и мерки;

в) визуалният контакт между 
жертвата(ите) и извършителя(ите), 
включително при даването на 
показания, например при изслушване и 
кръстосан разпит, следва да се 
избягва, ако е необходимо и доколкото 
е възможно, а именно чрез 
използването на подходящи 
комуникационни технологии.

Or. en

Изменение 312
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 21 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Блокиране на достъпа до уебсайтове, 
съдържащи детска порнография

Отстраняване на уебсайтове, 
съдържащи детска порнография

Or. en
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Изменение 313
Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 21 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Блокиране на достъпа до уебсайтове, 
съдържащи детска порнография

Технически мерки за премахване на 
уебстраниците, съдържащи 
материали, съдържащи 
малтретиране на деца

Or. en

Изменение 314
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 21 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Блокиране на достъпа до уебсайтове, 
съдържащи детска порнография

Мерки по отношение на уебсайтове, 
съдържащи изображения на 
малтретиране на деца

Or. en

Изменение 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 21 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Блокиране на достъпа до уебсайтове, 
съдържащи детска порнография

Технически мерки за премахване на
уебстраниците, съдържащи 
материали, съдържащи 
малтретиране на деца

Or. en
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Изменение 316
Lena Ek

Предложение за директива
Член 21 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Блокиране на достъпа до уебсайтове, 
съдържащи детска порнография

Технически мерки за изтриване на 
детска порнография онлайн

Or. en

Изменение 317
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
отстраняването на уебстраници, 
съдържащи или разпространяващи 
изображения на малтретиране на 
деца.

Or. en

Обосновка

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years  
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
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images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.

Изменение 318
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 319
Lena Ek

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
издействат блокиране на достъпа до 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография, от потребители на 

заличава се
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тяхна територия. При блокирането 
на достъпа се вземат подходящи 
защитни мерки, по-специално за да се 
гарантира, че блокирането се 
ограничава до необходимото, че 
потребителите са уведомени за 
причините за блокирането и че 
доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени 
за възможността да го обжалват.

Or. en

Изменение 320
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите законови мерки, за да 
издействат отстраняването при 
източника на интернет страници, 
съдържащи или разпространяващи 
изображения на малтретиране на 
деца.

Or. en

Изменение 321
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
премахването на уебстраници, 
съдържащи или разпространяващи 
детска порнография.

Or. en

Изменение 322
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняването на уебстраници, 
съдържащи или разпространяващи 
детска порнография в съответствие с 
националните процедури.

Or. en
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Изменение 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите законови мерки за 
бързото отстраняване при източника 
на материали, съдържащи сексуално 
малтретиране на деца, съхранявани
или разпространявани на интернет 
страници, независимо дали са 
хоствани в ЕС или в чужбина. При 
отстраняването при източника се 
вземат ясни правни и съдебни защитни 
мерки, по-специално за да се гарантира, 
че доказателствата се запазват за 
наказателни разследвания.

Or. en

Изменение 324
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да бъдат 
отстранени незабавно от 
електронните информационни и 
комуникационни мрежи материали, 
съдържащи изображения на 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години. 
Отстраняването на подобно 
съдържание се предприема в 
съответствие с националните 
процедури и при наличие на
подходящи защитни мерки, за да се 
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доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени 
за възможността да го обжалват.

гарантира, че отстраняването се 
ограничава до безусловно 
необходимото. Освен това 
Европейският съюз провежда 
преговори с трети държави с цел 
осигуряване на бързото отстраняване 
на подобно съдържание от сървъри на 
тяхна територия. Освен това 
държавите-членки и институциите 
на Съюза, както и Европол, засилват 
сътрудничеството с 
международните сдружения на 
горещи линии като INHOPE с цел 
бързо отстраняване на подобно 
съдържание.

Or. de

Изменение 325
Tiziano Motti

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират 
сигурното и навременно  
отстраняване на уеб страници, 
съдържащи или разпространяващи 
детска порнография. Докато се 
извършва отстраняването, 
държавите-членки предприемат
мерки, за да гарантират, че достъпът 
до уеб страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография, е блокиран за 
потребителите на интернет на 
тяхна територия. При блокирането на 
достъпа трябва да се спазват 
съответните технически 
характеристики и блокирането
трябва да се ограничава до случаите, в 
които е необходимо. Комисията и 
държавите-членки координират 
бързата намеса (Европейска система 
за ранно предупреждение) на 
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публичните органи на държавите-
членки в случаите, в които 
приемният уебсайт сървър или 
търсачката са разположени на 
територията на държава-членка, 
различна от тази, в която случаят е 
съобщен. 

Or. it

Изменение 326
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да бъдат 
отстранени незабавно от 
електронните информационни и 
комуникационни мрежи материали, 
съдържащи изображения на 
сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години. 
Отстраняването на подобно 
съдържание се предприема в 
съответствие с националните 
процедури и при наличие на 
подходящи защитни мерки, за да се 
гарантира, че отстраняването се 
ограничава до безусловно 
необходимото. Освен това 
Европейският съюз провежда 
преговори с трети държави с цел 
осигуряване на бързото отстраняване 
на подобно съдържание от сървъри на 
тяхна територия. Освен това 
държавите-членки и институциите 
на Съюза, както и Европол, засилват 
сътрудничеството с 
международните сдружения на 
горещи линии като INHOPE с цел 
бързо отстраняване на подобно 
съдържание.

Or. de
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Изменение 327
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
незабавното отстраняване от 
електронните информационни и 
комуникационни мрежи на 
материали, съдържащи изображения 
на сексуални действия спрямо лица на 
възраст под 18 години. 
Отстраняването на подобно 
съдържание се предприема в 
съответствие с националните 
процедури и при наличие на
подходящи защитни мерки, за да се 
гарантира, че то се ограничава до 
безусловно необходимото. Освен това 
Европейският съюз провежда 
преговори с трети държави, за да 
осигури бързото отстраняване на 
такова съдържание от сървъри на 
тяхна територия. Също така 
държавите-членки и органите на 
Съюза, както и Европол, засилват 
сътрудничеството с 
международните горещи линии като 
INHOPE с цел бързо отстраняване на 
такова съдържание.

Or. en

Изменение 328
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
блокиране на достъпа до интернет 

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

порнография, е невъзможно, 
държавите-членки предприемат 
необходимите законодателни или 
незаконодателни мерки, за да
гарантират, че що се отнася до 
интернет потребителите на тяхна 
територия е възможно блокиране на 
достъпа до уебстраници, съдържащи 
или разпространяващи детска 
порнография. Блокирането на достъпа
е съобразено със съответните 
основни права и други подходящи 
защитни мерки, по-специално за да се 
гарантира, че блокирането, като се
вземат предвид техническите 
характеристики, се ограничава до 
необходимото и пропорционалното, че 
потребителите са уведомени за 
причините за блокирането и че 
доставчиците на съдържание, доколкото 
е възможно, са уведомени за 
възможността да го обжалват, 
включително чрез съдебен контрол.

Or. enОбосновка

Изменението допуска възможността за доброволни споразумения в сектора или за 
саморегулиране.

Изменение 329

Timothy Kirkhope от името на групата ECR

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
блокиране на достъпа до интернет 
страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография, 
от потребители на тяхна територия. При 
блокирането на достъпа се вземат 
подходящи защитни мерки, по-

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняване при източника на 
уебстраница, съдържаща или 
разпространяващи детска 
порнография. Всяка уебстраница, 
съдържаща изображения на сексуално 
малтретиране на деца и 
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специално за да се гарантира, че 
блокирането се ограничава до 
необходимото, че потребителите са 
уведомени за причините за блокирането 
и че доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени за 
възможността да го обжалват.

произхождаща от държава-членка на 
ЕС, следва да бъде отстранена. Освен 
това, с цел да се защитят най-добре 
интересите на детето, държавите-
членки могат да установят, в 
съответствие с националното право,
процедури за блокиране на достъпа до 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография, 
от потребители на тяхна територия. При 
блокирането на достъпа се вземат 
подходящи защитни мерки, по-
специално за да се гарантира, че 
блокирането се ограничава до 
необходимото, че потребителите са 
уведомени за причините за блокирането 
и че доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени за 
възможността да го обжалват.

Or. en

Изменение 330
Lena Ek

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията следва да проучи 
рисковете и евентуалните 
неблагоприятни последици, свързани с 
блокирането на уебсайтове. 
Проучването следва да оцени риска от 
уронване на демократичните права.

Or. en

Изменение 331
Petra Kammerevert

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 2. Предприемането на по-нататъшни 
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държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
издействат отстраняването на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография.

мерки с цел предотвратяване на 
достъпа до такова съдържание, като 
например механизми за блокиране на 
достъпа в интернет, е въпрос от 
компетентността на държавите-
членки. Предварително условие за 
това е да са изчерпани всички мерки 
за отстраняване на съдържанието и 
на тази основа да бъде доказано в 
достатъчна степен, че 
отстраняването е невъзможно. Освен 
това мерките трябва да се 
ограничават до безусловно 
необходимото, обект са на 
преразглеждане от съдия и  
засегнатите от съответната мярка 
лица се уведомяват относно 
основанията за решението. 
Засегнатите лица могат да 
обжалват по съдебен ред.

Or. de

Изменение 332
Sabine Verheyen

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
издействат отстраняването на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография.

2. Предприемането на по-нататъшни 
мерки с цел предотвратяване на 
достъпа до такова съдържание, като 
например механизми за блокиране на 
достъпа в интернет, е въпрос от 
компетентността на държавите-
членки. Предварително условие за 
това е да са изчерпани всички мерки 
за отстраняване на съдържанието и 
на тази основа да бъде доказано в 
достатъчна степен, че 
отстраняването е невъзможно. Освен 
това мерките трябва да се 
ограничават до безусловно 
необходимото, обект са на 
преразглеждане от съдия и  
засегнатите от съответната мярка 
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лица се уведомяват относно 
основанията за решението. 
Засегнатите лица могат да 
обжалват по съдебен ред.

Or. de

Изменение 333
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняването на интернет 
страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография.

2. Когато отстраняването на 
уебстраници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография, е невъзможно, 
държавите-членки предприемат 
необходимите законодателни или 
незаконодателни мерки, за да
гарантират, че що се отнася до 
интернет потребителите на тяхна 
територия е възможно блокиране на 
достъпа до уебстраници, съдържащи 
или разпространяващи детска 
порнография. При блокирането на 
достъпа се вземат подходящи 
защитни мерки, по-специално, за да се 
гарантира, че блокирането, като се 
вземат предвид техническите 
характеристики, се ограничава до 
необходимото, че потребителите са 
уведомени за причините за 
блокирането и че доставчиците на 
съдържание, доколкото е възможно, 
са уведомени за възможността да го 
обжалват.

Or. en

Изменение 334
Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат
необходимите мерки, за да
издействат отстраняването на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография.

2. До отстраняването, държавите-
членки предприемат допълнителни
мерки, за да гарантират, че достъпът 
до уебстраници, съдържащи или 
разпространяващи изображения на 
малтретиране на деца, е блокиран що 
се отнася до интернет 
потребителите на тяхна територия.
При блокирането на достъпа се 
вземат подходящи защитни мерки, 
по-специално, за да се гарантира, че 
блокирането, като се вземат предвид 
техническите характеристики, се 
ограничава до необходимото, че 
потребителите са уведомени за 
причините за блокирането и че 
доставчиците на съдържание, 
доколкото е възможно, са уведомени 
за възможността да го обжалват.

Or. en

Обосновка

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years  
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.

Изменение 335
Anna Hedh

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняването на интернет 
страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография.

2. До отстраняването, държавите-
членки предприемат необходимите
допълнителни мерки, за да
гарантират, че достъпът до 
уебстраници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография, 
е блокиран незабавно що се отнася до 
интернет потребителите на тяхна 
територия. При блокирането на 
достъпа се вземат подходящи 
защитни мерки, по-специално, за да се 
гарантира, че блокирането, като се 
вземат предвид техническите 
характеристики, се ограничава до 
необходимото, че потребителите са 
уведомени за причините за 
блокирането и че доставчиците на 
съдържание, доколкото е възможно, 
са уведомени за възможността да го 
обжалват.

Or. en

Обосновка

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have increased in prevalence over the last few years  and the 
internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of images, to 
the distribution of images by members of organised crime in order to benefit financially. The 
images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which these 
images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are housed 
outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to oblige 
internet service providers to block access to them.

Изменение 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе,
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да
издействат отстраняването на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография.

2. Когато държавите-членки прилагат 
допълнителни мерки, за да ограничат 
достъпа на интернет потребителите 
на тяхна територия до интернет
страници, съдържащи или 
разпространяващи материали, 
съдържащи сексуално малтретиране 
на деца, тези мерки трябва да са 
необходими, прозрачни, 
пропорционални, законосъобразни и 
контролирани от съдия, в 
съответствие с правните системи на 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 337
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да
издействат отстраняването на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска 
порнография.

2. Освен това, когато 
отстраняването на съдържание при 
източника се окаже невъзможно,
държавите-членки могат, когато е 
предвидено в законодателството и е 
необходимо, да определят 
пропорционални и прозрачни 
процедури, за да ограничат достъпа на 
интернет потребителите на тяхна 
територия до интернет страници, 
съдържащи или разпространяващи
изображения на малтретиране на 
деца.

Or. en
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Изменение 338
Sarah Ludford

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняването на интернет страници, 
съдържащи или разпространяващи 
детска порнография.

2. Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, съобразно
съответната правна и регулаторна 
рамка и в съответствие с 
разпоредбите за саморегулиране, за да
гарантират отстраняването на
уебстраници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография, 
които са хоствани на тяхна 
територия и за да се опитат да 
издействат отстраняването на подобни 
страници, хоствани извън тяхната 
територия.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение допуска възможността държавите-членки да отстраняват 
уебстраници и също така признава, че предприемането на действия извън 
територията на съответната държава-членка може да е по-трудно.

Изменение 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга посоченото по-горе,
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняването на интернет страници, 
съдържащи или разпространяващи 
детска порнография.

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняването при източника на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография.

Or. en
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Изменение 340
Lena Ek

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга посоченото по-горе, 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняването на интернет страници, 
съдържащи или разпространяващи 
детска порнография.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да издействат 
отстраняването при източника на 
интернет страници, съдържащи или 
разпространяващи детска порнография.

Or. en

Изменение 341
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка мярка, предприета съгласно 
параграфи 1 и 2, следва да спазва 
основните права и свободи на 
физическите лица, така както са 
гарантирани от Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, и общите 
принципи на правото на Съюза. Тя 
следва да предвижда предварително 
решение, включително правото на 
ефективен и навременен съдебен 
контрол.

Or. en

Изменение 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 21 - параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Европейската комисия представя 
на Европейския парламент годишен 
доклад относно дейностите, 
предприети от държавите-членки за 
отстраняване на материали, 
съдържащи сексуално малтретиране 
на деца, от интернет страници.

Or. en


